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Prefaţă 
 
 
 
 

Tematica prezentei lucrări, preocupă astăzi, mai mult ca oricând, oameni investiţi cu 
răspunderi politice şi obşteşti, învăţaţi, doritori de a-şi pune ştiinţa în slujba societăţii. 
Preocuparea atât de generală şi activă, nu este o reflectare a unui interes de moment, de 
conjunctură, pentru o problemă „la modă”, ci izvorăşte din necesitatea ca cercetările de 
geografia populaţiei să fie cât mai folositoare. 

Folositoare, pe de-o parte, unei bune înţelegeri a proceselor istorice din trecutul societăţii 
omeneşti, folositoare, deopotrivă, pentru înţelegerea ştiinţifică a dezvoltării complexe a societăţii 
contemporane şi a celei de mâine. 

Experienţa a demonstrat că problemele demografice sunt probleme fundamentale ale 
istoriei societăţii umane, a civilizaţiei umane. Cele mai de seamă manifestări şi realizări în toate 
domeniile de activitate (economic, social, politic, cultural), îşi găsesc una din explicaţiile 
principale în populaţie. De densitatea populaţiei depinde în bună parte bogăţia naţiunii, puterea 
ei, realizările sociale şi culturale, civilizaţia sa în ultimă instanţă. Pentru prezent şi viitor, 
cunoaşterea cât mai exactă a problemelor populaţiei are o importanţă primordială.  

Metodologia prezentată de autor urmăreşte cunoaşterea cât mai exactă a problemelor 
populaţiei din prezent şi din viitor sub cele mai diferite şi importante aspecte: efectivul 
populaţiei, răspândirea geografică, dinamica populaţiei (naturală, teritorială, socio-culturală, 
politică), structura geodemografică. De aceşti factori, depinde în primul rând ritmul de creştere a 
populaţiei, evoluţia numerică a populaţiei dintr-o ţară, dintr-un continent, de pe întreg globul. Nu 
mai este nevoie, considerăm, de argumente pentru a dovedi însemnătatea ritmului de creştere 
al populaţiei în viaţa economică, socială, politică, culturală.  

Ritmul de creştere determină densitatea populaţiei, care la rândul său, influenţează 
dezvoltarea economică a unei societăţi, dar pretinde, în acelaşi timp, asigurarea mijloacelor de 
subzistenţă, de culturalizare, sanitare, igienice, de locuire etc. Evoluţia populaţiei determină şi 
structura multiformă a acesteia: structura numărului, adică efectivul populaţiei, element 
fundamental pentru dezvoltarea unei societăţi; structura pe sexe şi structura pe vârste, 
elemente importante pentru planificarea şi dezvoltarea economică în funcţie de capacitatea 
forţei de muncă, de trebuinţele populaţiei, care diferă după sexe şi după vârste. 

Structura populaţiei: a numărului, pe sexe şi vârste, influenţează în mare măsură repartiţia 
populaţiei în general şi îndeosebi a celei active. Repartiţia populaţiei mai depinde şi de alţi 
factori bine precizaţi în lucrare şi corelaţi. 

Aspectele enunţate aici, sunt, cred, suficiente pentru a convinge pe cititor de importanţa 
studiului populaţiei, pentru trecut, prezent şi în vederea prospectării viitorului. 

Lucrarea de faţă îndeplineşte toate aceste cerinţe, având în acelaşi timp o dublă 
semnificaţie teoretică şi practică, foarte necesară din punct de vedere ştiinţific, social-economic 
şi social-politic. 

Lucrarea „Geografia populaţiei. Teorie şi metodologie” este structurată în şapte capitole 
bine individualizate, dar cu relaţii foarte strânse între ele, relaţii de interdependenţă ce dă 
unitate lucrării. 

În primele două capitole este precizat obiectul şi domeniul de cercetare, conceptul de 
geografia populaţiei şi legăturile acesteia cu alte discipline ştiinţifice apropiate. Următoarele 
patru capitole conţin metodologia de studiu cu referire la efectivul, repartiţia, dinamica şi 
structura populaţiei, cu cauzele care explică variaţia spaţială a indicatorilor acestora şi efectele 
acestora asupra calităţii vieţii în general.  

O importanţă deosebită are capitolul şapte, referitor la calitatea vieţii populaţiei, ce pezintă 
mai întâi conceptul şi conţinutul acestuia iar mai apoi indicatorii de evaluare a calităţii vieţii, 
grupaţi în trei mari categorii: naturali, sociali, economici. Acest ultim capitol evidenţiază în 
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special bunele raporturi care trebuie să existe între om şi mediul geografic, accentuându-se pe 
necesitatea reconsiderării acestor raporturi în condiţiile actuale. 

În ansamblu, volumul realizat de Lector univ. dr. Constantin VERT a reuşit să înfăţişeze 
problematica complexă a geografiei populaţiei, cu gândul şi speranţa de a ne integra organic cu 
toţii în această problematică.     

Lucrarea este şi o încercare de unificare a strădaniilor în acest domeniu ale geografilor din 
celelalte centre universitare din ţară pentru a da specialişti competenţi geografiei şi nu numai. 

Prin modul cum a fost structurată, cum a răspuns unor probleme majore ale Geografiei 
umane în general şi a celei de populaţie în special, a problemelor actuale aduse în faţa 
cititorului, lucrarea corespunde exigenţelor didactice universitare şi considerăm că este un real 
câştig pentru învăţământul geografic. 

 
 
 

Prof. univ. dr. George ERDELI 
Universitatea din Bucureşti 
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Introducere 

 
 
 
Ziua de 12 octombrie 1999 reprezintă unul din momentele importante în evoluţia 

demografică a Terrei şi anume atingerea celui de-al şaselea miliard de locuitori. Deşi simbolică, 
această dată are o puternică semnificaţie, o puternică încărcătură, fiind pentru foarte multe ţări 
un prilej de reflecţie şi de îngrijorare, şi nu unul de jubilare, datorită consecinţelor economice, 
sociale şi ecologice pe care le generează creşterea impresionantă a populaţiei mondiale.  

Creşterea în sine a numărului populaţiei nu constituie o problemă dacă nu este raportată 
la resurse, la dezvoltarea economică, la mediul înconjurător, la diversitatea biologică a Terrei, 
căci dacă creşterea populaţiei în unele ţări este un fenomen pozitiv, stimulând creşterea 
economică, în altele – în marea majoritate a ţărilor în curs de dezvoltare – o asemenea creştere 
exponenţială, depăşind frecvent rata de doi la sută anual, generează tensiuni şi consecinţe care 
pot afecta în pespectivă viitorul întregii planete.  

Populaţia mondială, creşterea ei rapidă au devenit, în ultimele decenii, o problemă globală 
căreia i se caută explicaţii ştiinţifice şi i se propun strategii integrate. Creşterea numerică a 
populaţiei a devenit aşadar una din marile probleme ale epocii contemporane datorită în primul 
rând ritmului susţinut şi destul de intens, din ultimele decenii, de creştere numerică a populaţiei 
globului în ansamblu. În ultima jumătate de secol populaţia globului a marcat o creştere de 
peste trei miliarde locuitori (3 005 000 000), adică de la  2 995 000 000  locuitori existenţi pe 
întreg globul pământesc în 1960, la 6 miliarde locuitori în anul 1999. Creşterea este într-adevăr 
impresionantă, corespunzând unui ritm mediu anual de 1,9%. Mai concret asemenea cifră arată 
că în perioada 1960 – 1999 populaţiei globului i s-au adăugat peste 3 miliarde, practic s-a 
dublat. Niciodată, însă, această creştere nu s-a manifestat cu atâta vigurozitate, şi la asemenea 
dimensiuni. 

În al doilea rând creşterea numerică a populaţiei are implicaţii multiple  în cele mai diferite 
sectoare ale vieţii sociale. Este vorba de fenomenul urbanizării, al protecţiei mediului 
înconjurător, al sistematizării localităţilor şi teritoriului ş.a. 

Evoluţia  fenomenelor demografice din ultimele decenii arată că s-au produs modificări 
substanţiale în comportamentul demografic al populaţiei, sub influenţa activă a unor factori de 
ordin social, economic, psihologic, educativ şi legislativ. În cadrul acestui comportament se 
înscrie evoluţia cu tendinţe relativ pozitive în unele ţări, cea de scădere în marea majoritate a 
ţărilor, a natalităţii şi sporului natural, iar pe de altă parte evoluţia întreruperilor de sarcină, 
divorţurilor şi mortalităţii materne, care sunt în cea mai mare parte a lumii în creştere. 
Asemenea evoluţii ale comportamentului demografic arată că în condiţiile actuale ale dezvoltării 
societăţii, conţinutul, latura socială a fenomenelor demografice în comparaţie cu cea biologică, 
are importanţă din ce în ce mai mare. Politica demografică, deci, a oricărui stat trebuie să fie în 
concordanţă directă cu condiţiile specifice etapei de dezvoltare prin care trece statul respectiv. 

Având în vedere toate aceste considerente, populaţia constituie, prin complexitatea 
problematicii pe care o ridică, obiect de studiu pentru multe ramuri ale ştiinţei. În acest context 
mai larg geografia are o „viziune” proprie asupra populaţiei şi anume aceea prin care o 
consideră în acelaşi timp componentă şi factor de transformare a mediului înconjurător. Pentru 
aceasta trebuie bine cunoscută şi analizată mai întâi în prima calitate pe care o are şi anume 
cea de componentă. 

Acest prim deziderat este îndeplinit de analiza geodemografică (geografia populaţiei) cea 
care prin utilizarea unor concepte, metode şi indici specifici transformă materialul statistic „brut” 
în informaţie finită. Geografia populaţiei 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 demersul nostru ştiinţific, încercând să punem la îndemâna 
studenţilor geografi, şi nu numai, prin prezenta lucrare un instrument de lucru care să le 
faciliteze o mai bună cunoaştere şi înţelegere a populaţiei.  
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Structurată în şapte capitole, lucrarea precizează mai întâi obiectul şi domeniul de 
cercetare al Geografiei populaţiei evidenţiind specificul acesteia comparativ cu celelalte ramuri 
ale ştiinţei ce se ocupă cu studiul populaţiei  

Capitolul al doilea este dedicat conceptelor teoretice şi metodologice utilizate în studiul 
populaţiei precizându-se ultimele noutăţi în domeniu cât şi sursele de informare statistică şi 
documentară utilizate în studiul geografic al populaţiei.  

Următoarele patru capitole analizează fenomenele demografice în strânsă corelaţie cu 
celelalte fenomene ale sistemului social. Începând cu numărul populaţiei, continuând cu 
repartiţia acesteia, cu dinamica (naturală, teritorială, socială) şi încheind cu structura, întreaga 
gamă de fenomene este analizată atât din perspectivă longitudinală cât şi transversală.  

Ca element de noutate, comparativ cu lucrările din domeniu apărute anterior, capitolul 
şapte se constituie într-un capitol de sinteză privind studiul geografic al populaţiei, abordând 
într-un mod unitar problematica calităţii vieţii populaţiei. După precizarea conceptului de calitate 
a vieţii şi a opiniilor referitoare la conţinutul acestuia, sunt prezetaţi şi pincipalii indicatori de 
evaluare a calităţii vieţii, structuraţi pe cele trei domenii: natural, economic, social. 

Lucrarea este o continuare la un nivel superior a celei de Analiză geodemografică 
publicată de autor în 1995 făcând parte dintr-o serie dedicată studiului geografiei umane.  

Manualul a fost realizat pe baza unei bibliografii reprezentative în domeniu şi a bogatei 
experienţe didactice şi de cercetare a autorului îmbinând metodele tradiţionale cu cele moderne 
în studiul populaţiei. 

Prin tematica abordată lucrarea se adresează studenţilor şi cercetătorilor din domeniul 
geografiei, ştiinţelor sociale, politice şi economice, al ştiinţelor medicale, arhitecturii şi 
urbanisticii, lucrătorilor din administraţie, ca şi tuturor celor care, prin preocupările lor, au 
tangenţă cu problemele demografice sau sunt interesaţi în cunoaşterea metodelor de analiză a 
populaţiei. 

Adresată în primul rând studenţilor, este justificată abordarea didactică, cu scop de 
instruire, acordându-se prioritate prezentării metodelor moderne de observare, prelucrare şi 
analiză a fenomenelor şi proceselor demografice ca şi aspectelor referitoare la calitatea vieţii, 
îndeosebi a celor circumscrise şi care determină direct nivelul acesteia. Sunt investigate într-o 
măsură foarte mică aspecte reale, practice de politică demografică sau standard de viaţă, 
specifice perioadei actuale. 

Avem convingerea că limitele impuse de cadrul precomandat nu diminuează utilitatea 
lucrării, având în vedere faptul că fiind un manual universitar, trebuie să prezinte într-o 
concepţie unitară, sistematică şi coerentă conceptele metodologice în domeniul Geografiei 
populaţiei. În acest sens, manualul de faţă se doreşte a fi o modestă contribuţie la diversificarea 
surselor bibliografice, alăturându-se astfel unor valoroase lucrări în acest domeniu. 

Exprim întreaga recunoştinţă domnilor Prof. univ. dr. Vasile CUCU şi Prof.univ. dr. George 
ERDELI de la Universitatea din Bucureşti, reputate cadre didactice cu o vastă experienţă în 
domeniu, pentru creditul moral acordat, ale căror sugestii şi recomandări au constituit un sprijin 
real în redactarea lucrării. 

Conştient de faptul că lucrarea este susceptibilă de îmbunătăţiri, autorul va fi recunoscător 
tuturor celor care vor binevoi a-i face observaţii, sugestii şi propuneri care să ducă la ridicarea 
nivelului ei calitativ la o eventuală viitoare ediţie.    
 

                                                                    
 

                                                                                                                                    Autorul 
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1. OBIECT ŞI DOMENIU DE CERCETARE 
 
Populaţia sub variatele ei aspecte a constituit obiect de studiu încă din cele mai vechi 

timpuri. Am putea spune chiar că primele sale descrieri aparţin geografiei şi făceau referire în 
primul rând la modul de viaţă al oamenilor. Mai mult chiar „toată geografia ar fi inutilă dacă ea 
nu ar pleca de la problemele puse de prezenţa omului şi nu ar ajunge la o imagine completă şi 
dinamică a raporturilor de toate categoriile dintre populaţie şi mediul în care aceasta este 
chemată să trăiască” (12). Dacă acesta constituie începutul şi scopul geografiei în general şi al 
geografiei populaţiei în special, odată cu maturizarea gândirii ştiinţifice, cea de-a doua devine o 
disciplină care se ocupă cu „analiza şi interpretarea geografică a variaţiilor spaţiale ale 
structurilor şi valorilor fenomenelor demografice” (18). 

Omul este prezent în toate manifestările materiale sau spirituale din toate timpurile. 
„Înţelegerea existenţei umane, indiferent la ce epocă ne referim, a fost posibilă numai prin 
intermediul cunoaşterii relaţiilor obiective existente între om (în sens restrâns), colectivitate 
umană (în sensul larg al concepţiei asupra omului) şi realitatea socială şi materială 
caracteristică vremurilor respective. În cadrul acestor relaţii, un loc important l-a avut 
dintotdeauna natura sau într-un sens mai concret diferitele componente ale mediului geografic" 
(6). 

Din necesitatea de a cunoaşte mecanismul acestor relaţii au apărut numeroase ramuri în 
cadrul unor ştiinţe, printre acestea numărându-se şi geografia populaţiei. 

Problemele privitoare la populaţie au atras interesul oamenilor de ştiinţă din cele mai vechi 
timpuri. Trebuie subliniate în acest sens lucrările învăţaţilor antici şi în special Geografia lui 
Strabon, considerată ca una din cele mai valoroase contribuţii antice la prezentarea unor 
elemente de geografia populaţiei. 

Asemenea elemente sunt prezentate în continuare în diferite lucrări cu caracter general 
sau în jurnalele de călătorii, modul lor de tratare reflectând evoluţia gândirii geografice. 

Secolul al XIX-lea marchează un salt important în domeniul gândirii geografice, prin 
trecerea ştiinţei noastre dintr-o etapă în care caracterul descriptiv-informaţional constituia 
trăsătura dominantă, într-o etapă nouă cea a geografiei moderne explicative. Acest moment în 
care geografia începe să-şi precizeze coordonatele teoretico-metodologice moderne, 
marchează totodată începutul formării sistemului ştiinţelor geografice, al conturării de ştiinţe 
speciale, analitice, între care şi geografia populaţiei. 

Omul în comparaţie cu alte fiinţe nu este numai un component al mediului ci şi un factor 
modificator al acestuia, deoarece el intră în contact cu natura pentru a folosi ceea ce aceasta îi 
oferă şi mai mult decât atât încearcă să o modifice în avantajul său. Desigur omul acţionează 
mai mult sau mai puţin raţional asupra naturii, încercând prin cunoştinţele lui să dezlege treptat 
tainele acesteia. El este în acelaşi timp producător dar şi consumator având posibilitatea să-şi 
creeze unele surse de existenţă în afara celor naturale. 

În această accepţiune, pentru înţelegerea relaţiilor dintre om şi natură, rezultă necesitatea 
de „a studia populaţia nu ca un scop în sine, ci pentru sine" (6) strâns legat de condiţiile 
naturale şi social-economice date. 

Rolul factorului uman a înregistrat o creştere continuă în decursul timpului fapt confirmat 
de modernizarea structurilor economice şi ascendenţa ritmurilor de creştere a acestora.  

Astăzi, factorul uman a devenit factor hotărâtor pentru dinamismul social-economic şi 
cultural, raţiunea tuturor activităţilor noastre. 

În aceste condiţii concepţia geografiei asupra populaţiei este total diferită faţă de stadiile 
anterioare ale dezvoltării geografiei ca ştiinţă. Factorul uman, ca principală forţă de producţie a 
societăţii, ocupă locul central în orice domeniu al abordării cercetării ştiinţifice. Din punct de 
vedere geografic omul constituie veriga de legătură între structurile naturale şi cele economice 
ale mediului (Fig.1.1). Acest lucru defineşte coordonatele relaţiilor complexe existente între 
creşterea populaţiei, dezvoltarea social-economică şi calitatea mediului înconjurător. 
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Fig.1.1. – Interdependenţa populaţiei cu structurile naturale şi economice. 

 
Între om şi celelalte componente ale mediului geografic există o relaţie activă ce relevă în 

fond funcţia şi funcţionalitatea luate individual sau a geosistemului în ansamblu. Dacă factorul 
uman este considerat, în mod firesc, drept variabilă centrală, atunci poziţia şi ponderea 
celorlalte variabile se raportează la populaţie. 

Astfel, studiul oricărui component al mediului impune corelarea însuşirilor, a funcţionalităţii 
sale în raport cu dezvoltarea social-economică realizată de colectivitatea umană, iar studiile 
geodemografice trebuie să ţină seama de dezvolatrea social-economică de realitatea teritorială 
a spaţiului în toată complexitatea sa. 

Răspândirea populaţiei pe suprafaţa Pământului evidenţiază disparităţi de un gen aparte, 
generate de anumite condiţii de spaţiu şi timp. 

Această realitate teritorială (diversitate de aspecte) necesită studii speciale cum sunt cele 
geodemografice care abordează populaţia şi habitatul având în vedere următoarele aspecte: 

- repartiţia spaţială; 
- dinamica numărului de locuitori; 
- mişcarea naturală şi migratorie; 
- structura geodemografică; 
- raporturile cu celelalte componente ale mediului geografic. 
Luate fie în ansamblu fie separat aceste aspecte ne sugerează ideea că populaţia nu este 

niciodată şi nicăieri statică. Evoluţia populaţiei înregistrează caracteristici diferite atât sub raport 
cantitativ cât şi calitativ în funcţie de loc (regiune geografică) şi timp (perioadă istorică). Analiza 
acestor caracteristici permit aprecierea relaţiilor dintre populaţie şi fenomenele proprii teritoriilor 
studiate. 

Studierea populaţiei de către geografie nu se limitează numai la fenomenele demografice 
propriu-zise, ci cuprind şi modul de viaţă al omului, modul de organizare a teritoriului în care el 
îşi desfăşoară activitatea, respectiv habitatul. Fenomenele geodemografice sunt strâns legate 
de modul de organizare al comunităţii, de locul de trai, odihnă şi muncă al omului. 

În accepţiunea geografiei aşezarea umană este o creaţie a omului realizată de-a lungul 
timpului, în diverse condiţii social-economice, în procesul de valorificare a resurselor naturale în 
procesul complex al schimburilor şi relaţiilor dintre om şi natură. 

„Aşezările umane – arăta  Prof. Vasile Cucu (1981) – sunt .... grupări de locuinţe şi oameni 
ce îşi desfăşoară activitatea pe un anumit teritoriu a cărui înfăţişare se schimbă în funcţie de 
caracterul formaţiunii economico-sociale şi de condiţiile naturale ale mediului înconjurător”. 

Datorită acestor condiţii habitatul uman îmbracă o mare varietate de forme, de la cele 
nomade până la cele sedentare, de la cele rurale până la cele urbane; este un proces 
îndelungat şi extrem de complicat. În raport cu tipul de activitate economică pe care o 
desfăşoară populaţia unei aşezări, aceasta din urmă îndeplineşte o anumită funcţie. Trăsăturile 
habitatului constituie în esenţă specificul tradiţional al fiecărui popor.   

Studiile de geografia populaţiei trebuie să surprindă toate aceste aspecte, fără să se 
limiteze doar la unul sau două dintre ele, mai mult chiar ele trebuie să vizeze şi regiunea 
înconjurătoare, locul de unde omul obţine bunurile materiale, respectiv teritoriul vremelnic al 
vânătorului sau crescătorului de vite.  

Acesta este obiectul, domeniul de studiu al geografiei populaţiei  dedus din obiectivul şi 
sarcinile de bază ale geografiei. 
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În esenţă conceptul de geografia populaţiei  se referă aşadar la fenomenele 
geodemografice, la modul de aşezare a populaţiei pe glob, ţări, regiuni geografice, în funcţie de 
spaţiu şi timp, de condiţiile concrete, naturale, sociale şi economice. El evidenţiază deosebirile 
spaţiale şi cauzale ce au determinat caracterul relaţiilor dintre om şi elementele concrete ale 
cadrului natural, condiţiile sociale şi economice specifice regiunii respective (Fig. 1.2.). 

Rolul geografului constă în aprecierea tipurilor de fenomene demografice, prognozarea lor 
în raport cu celelalte fenomene, în elucidarea legilor repartiţiei  populaţiei, necesare în procesul 
decizional al activităţii socio-economice practice. 

Populaţia în calitate de component şi factor modificator al mediului geografic, prezintă o 
multitudine de caracteristici, fapt pentru care ea constituie obiect de studiu pentru atâtea 
discipline. 

Locul şi rolul pe care îl are populaţia în raport cu celelalte sisteme, natural şi economic, au 
făcut din ea unul din cele mai complexe şi vaste domenii de cercetare. 

Geografia este ştiinţa care are cele mai vechi preocupări legate de populaţie prin acele 
descrieri ale învăţaţilor antichităţii despre modul de viaţă al oamenilor din diverse regiuni ale 
globului. 

De asemenea prin viziunea sa integratoare, sistemică, analitică şi sintetică, geografia este 
singura ştiinţă care poate efectua atât studii complete şi complexe asupra populaţiei cât şi studii 
privind unele aspecte particulare ce caracterizează populaţia. 

Cele două aspecte majore sub care poate fi studiat omul ca fiinţă biologică (în sens 
restrâns) şi ca fiinţă socială (în sens larg) au făcut ca particularităţile acestor aspecte să 
constituie fiecare în parte obiect de studiu pentru un număr însemnat de discipline ştiinţifice. 

Deşi acestea sunt discipline de sine stătătoare cu un obiect de studiu bine precizat din 
domeniul mai vast al populaţiei, între ele nu există limite foarte riguros precizate, dimpotrivă 
caracterul de interdisciplinaritate este foarte evident. 

De altfel nici particularităţile populaţiei nu pot fi studiate separat ci în permanentă corelaţie 
cu cele care se întrepătrund, condiţionându-se reciproc. 

Din numărul mare de discipline cu care geografia conlucrează în studiul populaţiei 
amintim: statistica, demografia, sociologia, istoria, etnografia, biologia, medicina, economia, 
ligvistica, politologia. 

Definită foarte concis statistica este ştiinţa care studiază aspectele cantitative ale 
fenomenelor de masă ce se manifestă în condiţii concrete, variabile în timp şi spaţiu. Rolul 
statisticianului nu este acela de a realiza un sistem de indicatori pentru un fenomen oarecare, ci 
cunoaşterea modului de lucru cu datele de tip statistic şi, eventual, verificarea acurateţei cu 
care acestea au fost culese. Conţinutul în sine al informaţiei trebuie definit şi stabilit de 
specialistul în domeniul în seama căruia stă cercetarea fenomenului respectiv. Cu alte cuvinte 
statisticianul nu are căderea să judece valoarea întrinsecă a indicatorilor, ci trebuie doar să se 
ocupe cu prelucrarea datelor respective şi să evalueze doar din punct de vedere metodologic 
consistenţa unor indicatori. 

Aşadar statistica oferă baza de date iar geografia populaţiei prin interpretarea lor va 
descifra mecanismul, va descoperi cauzele şi legităţile de evoluţie ale unei comunităţi umane în 
general sau doar a unui singur fenomen demografic. 

Este bine cunoscut faptul că aplicarea statisticii într-un domeniu sau altul adică utilizarea 
instrumentelor statistice în scopul de a produce cunoştinţe în respectivul domeniu, nu se poate 
face decât de către cineva care stăpâneşte bine cunoştinţele din acel domeniu. 

Raporturile dintre geografia populaţiei şi demografie sunt şi mai strânse întru-cât aceasta 
din urmă, comform Dicţionarului demografic multilingv (ediţia a doua, versiunea franceză, 1981), 
are „ca obiect de studiu populaţiile umane, tratând dimensiunea, structura, evoluţia şi 
caracteristicile lor generale considerate în special din punt de vedere cantitativ”. 

Rezultă din definiţiile celor două discipline că punctele lor de vedere asupra populaţiei sunt 
atât de apropiate încât la un moment dat s-ar putea confunda. Nimic mai fals pentru că 
demografia consideră populaţia un sistem demografic iar geografia un sistem social. În primul 
caz studiul se reduce la variabilele demografice; în al doilea caz problema este aceea a 
variabilelor demosociale rezultate din intersectarea sistemului demografic cu cel social. 



 
 

  
 

 
Fig. 1.2. - Populaţia – concept metodologic. 
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Geografia prin viziunea sa integratoare poate cuprinde legătura dintre fenomenele 
demografice şi cele naturale sociale şi economice. 

Informaţia demografică este o condiţie obligatorie pentru realizarea oricărei lucrări de 
geografia populaţiei, dar absolutizarea datelor demografice duce la îndepărtarea geografului de 
teren, de locul direct de observaţie. 

Informaţiile şi datele demografice necesare studiilor de geografia populaţiei, sunt 
insuficiente, de fiecare dată ele cerând completări cu observaţii directe în teren. 

Rolul populaţiei în sfera activităţilor sociale explică strânsele legături dintre geografia 
populaţiei şi sociologie bazate pe realizări cognitive comune prin oferta reciprocă de material 
documentar şi metode de analiză. 

Sociologia studiază formele sociale ale activităţii umane, respectiv caracteristicile 
generale, abstracte ale comportamentului social, ale relaţiilor sociale, grupurilor colectivităţilor. 

Sociologia poate fi deci numită o ştiinţă a socialului iar geografia populaţiei o ştiinţă a 
realităţii sociale prin raportarea obiectului său de studiu considerat sistem la celelate sisteme 
ale realităţii geografice: natural, social, economic. 

Dacă disciplinele prezentate anterior sunt relativ recente istoria, ale cărei rădăcini se pierd 
în negura timpului, are cele mai vechi legături cu geografia. Cunoştinţele istorice permit 
geografiei să încadreze în mod real dezvoltarea societăţii în timp şi spaţiu. Reconstituirea 
geografică a epocilor trecute ajută la înţelegerea tipurilor actuale de aşezări, la explicarea 
procesului formării şi migraţiei populaţiei. 

Ca şi etnografia şi geografia populaţiei este interesată în studiul formării şi distribuirii 
popoarelor sau tipurilor etnice şi al caracteristicilor lor fizice şi culturale, probleme ce constituie 
domeniul de studiu pentru prima disciplină. Accentul principal este pus de etnografie pe studiul 
originii, răspândirii în spaţiu şi transmiterii în timp a tradiţiilor obiceiurilor şi credinţelor din 
culturile populare. Aceste aspecte sunt studiate de geografie într-un context mai larg şi anume 
acela al desfăşurării lor într-un anumit teritoriu care prin caracteristicile sale poate să lase o 
puternică amprentă asupra naţiunii (naţionalităţii) aşa cum de altfel la rândul ei naţiunea 
transformă mult teritoriul pe care îl locuieşte, corespunzător cu tradiţiile producţiei şi vieţii 
materiale ale poporului respectiv, formate în decursul timpului. 

De asemenea politologia sau ştiinţele politice conlucrează cu geografia populaţiei în 
evaluarea potenţialului uman al ţărilor în vederea adoptării de către factorii de decizie a acelor 
măsuri care să conducă la îmbunătăţirea comportamentului şi structurii demografice, a 
caracteristicilor instructiv-educative etc. ale populaţiei. Ştiinţele politice pun accentul pe 
structurile demografice şi în special pe cele social-economice ale populaţiei şi pe nivelul de 
instruire al acesteia, elemente de care depinde gradul de organizare a societăţii. Analiza 
acestor aspecte se face în mod diferenţiat ţinându-se cont de condiţiile geografice ale 
constituirii, dezvoltării şi activităţii statelor. 

Deşi preocupările sunt mai vechi, disciplina care se ocupă de sistematizarea teritoriului  
este destul de recent constituită, având o multitudine de aspecte comune cu geografia 
populaţiei. Aşezările umane sunt componentele cele mai vizibile ale peisajului geografic şi cu 
cel mai mare impact asupra mediului geografic. Acţiunile concrete de sistematizare a teritoriului 
se manifestă cu precădere în cadrul vetrei, spaţiu ce trebuie să asigure confortul optim pentru 
populaţie prin armonizarea tuturor componentelor teritoriului respectiv. 

Economia este interesată în cel mai înalt grad de studiul populaţiei în dubla sa calitate de 
producător şi consumator. Dacă societatea umană nu poate fi definită în afara colectivităţii 
umane, tot aşa nu se poate concepe sintagma producţie-consum făcând abstracţie de 
populaţie, indiferent  dacă este vorba de bunuri materiale sau spirituale. 

Din punct de vedere economic cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei este utilă 
pentru estimarea necesarului de energie, locuinţe, hrană, îmbrăcăminte şi a altor trebuinţe ale 
oamenilor, în general pentru dimensionarea cererii de bunuri materiale şi de servicii necesare 
unei populaţii. 

Studiile de geografia populaţiei referitoare la structura social-economică a acesteia cu 
relevarea potenţialului de forţă de muncă asigură fundamentarea studiilor economice efectuate 
asupra unor teritorii. 
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Întruchiparea în personalitatea umană a caracterului social şi al celui biologic explică 
legăturile strânse dintre geografia populaţiei, biologie şi medicină. Fenomene ca natalitatea şi 
mortalitatea populaţiei, deşi sunt prin excelenţă fenomene sociale, au la bază evenimente 
biologice - naşterea şi decesul -  obligândul pe geograf să ţină seama de succesele ştiinţei 
medicale, în analiza evoluţiei intensităţii acestora, a particularităţilor de manifestare în condiţii 
specifice de loc şi de timp. În această viziune integratoare, sistematică geografia populaţiei 
foloseşte metode proprii de studiu, dar pentru a realiza o cunoaştere unitară apelează şi la alte 
ştiinţe. Cât priveşte formularea de teorii despre populaţie, aceasta se realizează de către fiecare 
ştiinţă pornind de la specificul obiectului ei. Vom distinge teorii geografice, economice, 
sociologice, biologice, istorice despre populaţie, având ca bază raportul dintre populaţie ca 
sistem şi sistemele faţă de care se raportează aceasta. 

Cele prezentate până aici reprezintă viziunea geografiei privind studiul populaţiei dar cum 
raportul dintre ştiinţe este dialectic fiecare dintre ele îşi are  viziunea sa proprie. 

Spre exemplu geografia priveşte populaţia ca un subsistem aflat în interrelaţii cu alte 
subsisteme ce alcătuiesc mediul geografic (geosistemul). În această situaţie, analiza primară a 
populaţiei trebuie făcută cu metodele specifice ale analizei demografice. Se ajunge astfel la un 
lucru foarte important acela al cooperării interdisciplinare. În această situaţie geografia populaţie 
va ,,împrumuta" de la demografie metodele de analiză a variabilelor demografice, iar aceasta la 
rândul ei va face acelaşi lucru împrumutând de la geografie o serie de metode, teorii, concepte 
privind studiul populaţiei. 

Pornind de la faptul că populaţia este un sistem relativ autonom, aflat în interdependenţă 
cu celelalte sisteme fiecare ştiinţă îşi va formula propria sa teorie şi îşi va elabora metodele 
sale. 

O astfel de interpretare sistemică şi interdisciplinară permite şi o mai justă delimitare între 
ramurile ştiinţei ce se ocupă cu studiul populaţiei. Din ,,intersectarea" succesivă a geografiei în 
domeniul populaţiei cu celelalte ramuri ştiinţifice s-au constituit: geografia socială (cu 
sociologia), geografia politică (cu politologia),  geodemografia (cu demografia), geografia 
istorică (cu istoria), etnogeografia (cu etnografia), ecologia umană (cu biologia), geografia 
medicala (cu medicina), geografia economică (cu economia) etc. (Fig. 1.3). 

 

Fig.1.3.- Interferenţa Geografiei populaţiei cu alte ramuri ale ştiinţei  
ce studiază populaţia. 
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2. TEORIE ŞI METODOLOGIE ÎN STUDIUL POPULAŢIEI 
 

2.1. Populaţia ca sistem. Noţiuni utilizate 
Populaţia (umană) reprezintă o colectivitate formată din persoane, care trăiesc într-o 

anumită perioadă de timp şi într-un teritoriu bine delimitat. Principalele caracteristici ce definesc 
populaţia sunt: numărul (efectivul), repartiţia, dinamica şi structura. 

În funcţie de dimensiunea teritoriului de referinţă se disting: populaţia unei localităţi (sat, 
oraş), populaţia unei unităţi administrative din interiorul unei ţări (comună, raion, judeţ, district, 
regiune, provincie etc.), populaţia unei ţări (populaţia naţională), populaţia unei regiuni a lumii 
(mai multe ţări), populaţia continentelor, populaţia mondială. 

Înainte de a fi cercetată ştiinţific o colectivitate umană trebuie să fie riguros definită, şi 
corect delimitată în spaţiu şi timp atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. 

Totalitatea persoanelor care fac parte dintr-o anumită populaţie (colectivitate) formează 
numărul, volumul, dimensiunea sau efectivul populaţiei. În mod obişnuit, acesta se obţine prin 
înregistrare şi totalizare a persoanelor care o compun la un moment dat iar operaţiunea 
statistică poartă denumirea de recensământ. 

Populaţia poate fi studiată la un moment dat, secvenţial, în mod instantaneu, ca o 
fotografiere a stării de moment, sau prin înregistrarea şi analiza evenimentelor desfăşurate de-a 
lungul timpului. 

Prima abordare poartă denumirea de cercetare transversală, iar cea de-a doua de 
cercetare longitudinală (Fig.2.1). 

 

Fig. 2.1. – Analiza demografică longitudinală şi transversală. 
 
Populaţia se află într-un proces continuu de modificare (variaţie) a efectivului, distribuţiei şi 

structurii, ceea ce impune studierea ei într-o viziune sistemică. 
Pentru aceasta vom face o scurtă prezentare a teoriei sistemelor. Să ne reamintim că de 

la sistemele cibernetice şi teoria acestora (Nobert Wiener) s-a ajuns la noţiunea mai generală 
de sistem şi la teoria generală a sistemelor (Ludwig von Bertalanffy), această „latină” a ştiinţei 
moderne şi că abordarea sistemică a pătruns astăzi în marea majoritate a ştiinţelor. 

Sistemul este un ansamblu de elemente aflate în conexiune:  
- elementele sistemului sunt obiecte, fenomene sau procese din totalitatea definită ca 

sistem, fiind privite ca părţi ale acestuia;  
- conexiunile sunt raporturile dintre elementele sistemului ce se stabilesc în timpul 

funcţionării acestuia;  
- interacţiunea este forma de legătură a obiectelor, influenţarea reciprocă dintre elemente.  
Un sistem este relativ izolat de mediul său. În acest caz, distingem intrările sau variabilele 

de intrare care reprezintă influenţa exercitată asupra sistemului şi ieşirile sau variabilele de 
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ieşire reprezentând acţiunea inversă dinspre interior spre exterior, adică acţiunea pe care 
sistemul o exercită asupra mediului. 
Structura unui sistem reprezintă mulţimea elementelor şi conexiunilor care îl alcătuiesc.  

Funcţia sistemului este dată de comportamentul acestuia, în condiţiile unei structuri date la 
un moment dat şi în raport cu obiectivele pe care sistemul îl are de îndeplinit.  

Obiectivul unui sistem este starea viitoare a sistemului, finalitatea care trebuie atinsă şi 
care motivează comportarea sistemului.  

Starea sistemului este variabilă în timp şi determinată de structura acestuia. 
Sistemele pot fi închise sau deschise iar principalele lor proprietăţi sunt: 
- integritatea (întregul este mai mult decât suma părţilor); 
- autostabilizarea sau autoreglarea (sistemul are tendinţa de a reveni la starea anterioară); 
- autoorganizarea (revenirea sistemului la stările sale de echilibru, dar mai ales crearea de 

noi stări stabile care să permită înfruntarea schimbărilor şi provocărilor mediului); 
- ierarhizarea (capacitatea unui sistem de a fi în acelaşi timp un suprasistem pentru părţile 

sale şi un subsistem în componenţa altor sisteme). 
Să analizăm în continuare modul cum se prezintă populaţia în lumina acestor concepte ale 

teoriei generale a sistemelor (Fig.2.2). 
În primul rând, populaţia poate constitui un sistem relativ autonom, atât de tip închis cât şi 

de tip deschis. 
 

Sistemele demografice închise sau populaţiile de tip închis sunt acelea în care atât 
intrările, cât şi ieşirile au loc numai în şi din interiorul sistemului prin naşteri (N) şi respectiv prin 
decese (M) (Fig.2.3). 

Fluxul N-M schimbă stările populaţiei. Ea are, mai departe, o structură care este 
reprezentată de subsistemele existente, de conexiunile dintre ele. Aceste subsisteme sunt 
subpopulaţiile constituite în raport cu caracteristicile demografice: sex, vârstă, stare civilă. Vom 
distinge astfel subpopulaţii pe vârste (tânără, adultă, bătrână), subpopulaţia feminină de vârstă 
fertilă, subpopulaţia necăsătorită, căsătorită şi văduvă etc. Între aceste subpopulaţii şi fluxurile 
de evenimente demografice se creează o serie de conexiuni; sistemul are funcţionalitate, 
comportament etc. 
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Sistemul demografic deschis sau populaţia de tip deschis se caracterizează prin faptul că 
intrările se produc atât din interiorul sistemului prin naşteri (N), cât şi din exteriorul lui prin 
imigrare (I), iar ieşirile au loc atât prin emigrare (E), cât şi prin decese (M) (Fig.2.4). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxurile sunt date de naşteri şi decese, de intrări şi de ieşiri care modifică stările 
populaţiei. 

În cazul unui sistem închis, rezultanta fluxurilor de naşteri şi a celor de decese duce la 
schimbarea stării sistemului populaţiei, fenomen ce poartă numele de mişcare naturală a 
populaţiei. 

În cazul unui sistem deschis, modificarea stării sistemului are loc ca urmare atât a mişcării 
naturale, cât şi a celei migratorii (dată de fluxul de imigrări şi emigrări). 

Mişcarea naturală împreună cu mişcarea migratorie formează mişcarea generală a unei 
populaţii. 

Dar populaţia nu este izolată, ea se află într-o permanentă interacţiune cu mediul, cu 
celelalte sisteme. La modul foarte general, distingem următoarele sisteme: populaţia, 
societatea, mediul înconjurător, tehnologia, resursele etc. Relaţiile dintre acestea devin foarte 
numeroase şi complexe. 

Intersectarea sistemului populaţiei cu celelalte sisteme creează noi subsisteme, relaţii şi 
conexiuni. În aceste condiţii, populaţia nu mai este văzută ca un sistem autonom, care poate fi 
studiat ca o mulţime de variabile demografice; zonele “intersectate” sunt domeniul unor 
discipline asociate: economia, sociologia, ecologia ş.a. 

Constatările legate de populaţia ca sistem şi raportul acesteia cu alte sisteme sunt 
fundamentale pentru definirea geografiei populaţiei şi delimitarea obiectului său de studiu. Ele 
sunt de asemenea, de importanţă capitală pentru modelarea matematică a populaţiei şi 
proceselor demografice, pentru elaborarea modelelor demoeconomice, ca şi pentru tehnicile de 
simulare. 
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Pentru o abordare corectă în viziune sistemică a populaţiei e necesară precizarea 
conţinutului următoarelor categorii cu care se operează în acest sens: 

- evenimentul demografic reprezintă unitatea statistică simplă, cazul individual a cărui 
producere modifică componenţa populaţiei din punctul de vedere al efectivului şi (sau) al 
structurii acesteia. Astfel, naşterea, decesul, căsătoria sau divorţul ca şi schimbarea domiciliului 
stabil a unei persoane sunt evenimente demografice. 

Unele evenimente demografice sunt în acelaşi timp evenimente biologice (naşterile, 
decesele), în timp ce altele (căsătoriile, divorţurile, schimbarea domiciliului stabil) sunt 
evenimente sociale 

Informaţiile statistice cu privire la evenimentele demografice, se obţin din actele de stare 
civilă sau alte sisteme de evidenţă, obţinute pe baza observării curente. 

Evenimentele demografice, fiind cazuri reale considerate individuale, prezintă un interes 
deosebit din punct de vedere biologic, medical, social, economic, dar ele nu permit 
desprinderea unor legităţi care guvernează populaţiile (fenomene demografice) şi de aceea nu 
constituie obiect de studiu pentru geografia umană. 

- fenomenul demografic defineşte masa evenimentelor demografice de acelaşi fel, 
înregistrate într-o anumită perioadă de timp. În funcţie de natura evenimentelor demografice 
înregistrate fenomenele demografice poartă denumiri specifice, cum sunt: natalitatea (efectivul 
născuţilor-vii), mortalitatea (totalitatea deceselor), nupţialitatea (totalitatea căsătoriilor), 
divorţialitatea (numărul divorţurilor), migraţie (efectivul unei populaţii care şi-a schimbat 
domiciliul) etc. 

Fenomenele demografice au caracter de masă, sunt guvernate de legităţi statistice, iar 
prin caracterul „aleator” sunt supuse teoriei probabilităţilor. 

În procesul analizei, fenomenele demografice beneficiază de o exprimare cantitativă 
absolută (numărul născuţilor vii, numărul decedaţilor) într-o anumită perioadă de timp, de regulă 
un an, precum şi de o exprimare relativă, care prezintă o capacitate sporită de cunoaştere, 
indicând intensitatea cu care se manifestă fenomenul în rândul populaţiei studiate (rata 
natalităţii, rata mortalităţii, rata nupţialităţii etc.). 

Se recomandă îndeosebi cel de-al doile mod de exprimare, deoarece face comparabilă 
aprecierea fenomenului în cadrul a două sau mai multe colectivităţi. 

- procesul demografic defineşte modificarea (variaţia) în timp şi spaţiu a fenomenelor 
demografice din punct de vedere calitativ sub influenţa unui ansamblu de factori. Procesul 
demografic, relevând caracterul dinamic al fenomenelor demografice atrage atenţia asupra 
determinării complexe a acestora. 
Procesele demografice determină în mod continuu modificarea stării populaţiei sub aspectul 
efectivului, distribuţiei şi structurii acesteia. Pe de altă parte, aşa cum s-a precizat anterior, 
populaţia se află într-o strânsă legătură cu alte sisteme, constituind obiect al politicii de 
dezvoltare social-economică. Statul poate influenţa evoluţia populaţiei prin intermediul măsurilor 
de politică demografică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

2.2. Sistemul informaţional şi metodele utilizate în studiul populaţiei 
 
2.2.1. Sistemul informaţional 
Urmând legea exponenţială de creştere a ştiinţei, geografia  populaţiei s-a dezvoltat 

considerabil, fapt atestat de literatura de specialitate. Atât în capitolul referitor la preocupările 
privind studiul populaţiei cât şi în bibliografia de la sfârşitul lucrării au fost selectate manualele, 
tratatele şi studiile cele mai importante din literatura universală şi naţională. 

Întrucât geografia populaţiei se bazează  într-o foarte mare măsură pe date statistice, 
sursele  de informaţie au o importanţă deosebită. La nivel mondial, există publicaţiile 
Organizaţiei Naţionalor Unite şi ale instituţiilor sale specializate, şi anume: Anuarul statistic 
O.N.U., Anuarul demografic O.N.U., anuarele editate de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (U.N.E.S.C.O), de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi 
Agricultură (F.A.O.), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.), Biroul Internaţional al Muncii 
(B.I.T.), de comisiile economice regionale ale O.N.U. Pentru probleme metodologice, de cea 
mai mare utilitate sunt manualele editate de O.N.U. şi instituţiile sale specializate, referitoare la 
recensăminte şi anchete, la metode de estimare a populaţiei, de proiectare demografică etc. 

Populaţiile sunt colectivităţi statistice de maximă complexitate şi importanţă a căror 
cunoaştere nu poate fi concepută fără existenţa unor informaţii statistice veridice, complexe şi 
operative asupra volumului, distribuţiei teritoriale, structurii şi evoluţiei lor în timp şi spaţiu. 
Pentru fiecare aspect, trăsătură sau problemă legată de populaţie s-au elaborat metode 
specifice de obţinere a unor informaţii statistice care să reflecte corespunzător realitatea. 

Sistemul informaţional utilizat în studiile de geografia populaţiei şi aşezărilor cuprinde o 
varietate foarte mare de surse: recensămintele populaţiei, statistica stării civile, statistica 
migraţiei, anchetele şi monografiile demografice, registrele de populaţie, registrele agricole, 
cărţile de imobil, listele de alegători, cadastrul funciar, rapoartele statistice privind activitatea 
economico-socială, recensăminte ale personalului de specialitate pe trepte de pregătire, 
rapoartele statistice etc. 

2.2.1.1. Recensămintele populaţiei (sau înregistrările similare acestuia) asigură cu 
precădere informaţii privind numărul şi structura populaţie oferind o imagine secvenţială a 
acesteia la un moment dat şi într-un anumit loc. Este o înregistrare de tip static, cea mai veche 
în istoria omenirii. 

Astfel, de înregistrări ale populaţiei (numărători) numite şi recensăminte s-au efectuat încă 
din antichitate.             

Anumite numărători ale populaţiei efectuate în scopuri militare şi fiscale s-au făcut din 
mileniile IV şi III î.Hr. în Sumer iar în Egipt în timpul primei dinastii a faraonilor, în jurul anului 
2750 î.Hr. 

Alte asemenea acţiuni au mai avut loc în China antică care se pare că a efectuat primul 
recensământ al populaţiei în anul 2238 î.Hr., iar asirienii  au recenzat populaţia nomadă în 
timpul regelui Shamshi-Adad, cu 18 secole î.Hr. În Grecia antică, la Atena, regele Pericle a 
dispus efectuarea primului recensământ al populaţiei în anul 444 î.Hr. 

La evrei, după un an şi o lună de la plecarea lui Moise din Egipt în anul 1250 î.Hr., acesta 
„a primit un ordin de la Dumnezeu” pentru a număra bărbaţii din Israel apţi de a purta arme, 
care ar fi fost în număr de 603.550 ceea ce înseamnă că pentru a obţine efectivul total al 
populaţiei statului la acea dată, informaţiile obţinute ar trebui multiplicate cu 4 sau 5, rezultând o 
populaţie de 2,5-3 mil. persoane, probabil mult exagerat faţă de realitate. 

În Vechiul Testament, în finalul părţii „Cartea a doua a Regilor” în capitolul 24 intitulat 
„David numără poporul şi este pedepsit cu ciumă” se spune că cineva l-ar fi îndemnat pe regele 
David să efectueze o numărătoare a populaţiei: „Mergi de numără pe Israel şi Iuda”, iar acesta 
i-a poruncit lui Ioab, căpetenia oştirii: „Cutreieră toate triburile din Israel şi ale lui Iuda, de la Dan 
până la Beer-Seba, numără poporul ca să ştim numărul oamenilor”. Numărătoarea a durat nouă 
luni şi douăzeci de zile, iar rezultatul ei a fost: „Israeliţii erau opt sute de mii de bărbaţi vârstnici 
buni de război, iar cei din Iuda cinci sute de mii”. Pedeapsa cerească a fost ciuma care a 
curmat viaţa a şaptezeci de mii de oameni. 
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Ulterior în timpul domniei regelui iudeo-israelian David (1010-970 î.Hr.) s-a efectuat un 
recensământ în Palestina, cu caracter militar, înregistrându-se 1.100.000 bărbaţi apţi de a purta 
arme în Israel şi 470.000 în Iudeea. 

Recensămintele populaţiei dobândesc o importanţă deosebită, atât în Roma antică cât şi 
mai târziu în Imperiul Roman, unde îşi lărgesc aria de cuprindere iar tehnica de lucru se 
perfecţionează. Astfel, se înregistrau cetăţenii şi averile lor în scopul recrutării militarilor, fixării 
impozitelor şi exercitării drepturilor politice. De exemplu, în timpul domniei lui Servius Tullius 
(578-534 î.Hr.), rege al Romei, s-a instituit numărătoarea obligatorie a populaţiei, cunoscută sub 
denumirea de census, care avea un scop militar şi fiscal şi se efectua periodic, la început din 
cinci în cinci ani, apoi din zece în zece, iar pe vremea împăratului Caius Aurelius Valerius 
Dioclitianus (284-305) din 15 în 15 ani. 

În Roma, capitala imperiului, numărătoarea populaţiei se efectua pe Câmpul lui Marte, în 
faţa unui censor ales prin tragere la sorţi, care prezida Adunarea poporului şi supraveghea 
desfăşurarea censusului. Fiecare bărbat, locuitor al Romei, era obligat să se prezinte şi să 
declare în faţa censorului: numele şi prenumele, numărul membrilor familiei, numărul sclavilor, 
averea mobiliară şi cea imobiliară etc. Toate aceste caracteristici formau programul 
recensământului numit formula censualis, iar rezultatele erau consemnate în aşa-numitele 
tabele censuale. 

În timpul împăratului Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus (27 î.Hr. -14 d.Hr.), alături 
de recensăminte, o importanţă deosebită a fost acordată anchetelor statistice cu caracter 
administrativ, cu ajutorul cărora se obţineau informaţii asupra numărului soldaţilor legiunilor 
romane, asupra suprafeţelor cultivate, a navelor comerciale şi de război, ca şi asupra tezaurului 
public. Tot la romani, s-au descoperit şi dovezi ale existenţei unor registre permanente pentru 
născuţi, morţi, căsătorii, ţinute de către preoţi şi care la început aveau un caracter secret. 

Mai târziu, în timpul domniei împăratului Titus Aelius Hadrianus Antonius Pius (138-161), 
declararea naşterilor a devenit obligatorie şi se efectua la prefectul tezaurului în Roma, iar în 
provinciile imperiului la birouri speciale tabularium, în care se păstrau registrele populaţiei, cele 
fiscale, cadastrale şi vamale. 

Există opinii conform cărora în această perioadă se efectuează şi în ţara noastră primele 
lucrări de evidenţă statistică a populaţiei în timpul întemeierii primului Stat Dac centralizat şi 
unitar sub conducerea marelui rege Burebista (82-44 î.Hr.). Mai târziu sub influenţa 
administraţiei romane în Dacia, se introduc procedee mai avansate de evidenţă a populaţiei şi 
se organizează chiar primele servicii speciale de statistică, numite tabularii, despre care s-au 
găsit dovezi la Apulum şi Sarmizegetusa. După destrămarea Imperiului Roman nu s-au mai 
efectuat recensăminte până în secolul al XVIII-lea.  

În epoca modernă teoria şi practica recensămintelor populaţiei s-a perfecţionat continuu, 
un rol important în acest sens avându-l şi Congresele Internaţionale de Statistică iniţiate de 
statisticianul şi matematicianul belgian Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874) şi de 
statisticianul englez William Farr (1807-1887), dintre care primul s-a ţinut în anul 1853 la 
Bruxelles. 

Aceste congrese au pus bazele unei cooperări internaţionale în domeniul teoriei şi 
metodologiei recensămintelor şi a asigurării comparabilităţii internaţionale a datelor obţinute. 

De remarcat faptul că datorită volumului enorm de informaţii statistice, obţinute pe baza 
unui recensământ ce trebuiau prelucrate a fost necesară perfecţionarea mijloacelor tehnice de 
calcul. Astfel, au fost inventate maşinile de calcul cu cartele perforate de către statisticianul 
american Herman Hollerith (1860-1929), fondatorul societăţii Tabulating Machine Corporation în 
anul 1896, care ulterior s-a transformat în anul 1911 în binecunoscuta I.B.M.. 

Tot în epoca modernă, recensămintele au inclus tot mai mult în programul lor, pe lângă 
caracteristici demografice şi caracteristici social-economice. De exemplu, s-au efectuat şi 
recensăminte ale locuinţelor, care cuprind date statistice referitoare la clădirile de locuit, la 
clădirile cu altă destinaţie dar în care se află locuinţe, la clădirile cu unităţi de locuit în comun şi 
locuinţe din cadrul acestora, indiferent de forma de proprietate, precum şi la unităţile de locuit 
din necesitate situate în orice fel de construcţii (barăci, colibe, bucătării, garaje, magazii etc.). 
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Cu toate eforturile care s-au făcut pe plan mondial pentru organizarea pe baze unice a 
recensămintelor, există încă importante diferenţe atât în modul de organizare cât şi în privinţa 
exactităţii datelor obţinute la nivel naţional.  

Spre exemplu primul recensământ modern al populaţiei în Statele Unite ale Americii a avut 
loc în anul 1790, în timpul preşedenţiei lui Thomas Jefferson. În aceste două secole de 
dezvoltare a ţării s-au efectuat 21 de recensăminte decenale consecutive în anii terminaţi cu 
zero, care oferă o imagine complexă şi cuprinzătoare asupra populaţiei de la începutul fiecărei 
decade. Recensămintele întreprinderilor industriale datează din 1810, iar cele ale locuinţelor din 
anul 1940. Pentru efectuarea ultimului recensământ la 1 aprilie 1990, sub coordonarea Biroului 
de Recensământ (Bureau of the Census) s-au utilizat 480.000 de  oameni, din care 300.000 
folosiţi doar temporar la înregistrarea şi prelucrarea datelor cu privire la un număr de 250 mil. de 
persoane şi 106 mil. locuinţe. 

În Anglia, prima lege a recensământului (Census Act) datează din anul 1800 şi prevedea 
ca inspectorii parohiali însărcinaţi cu ajutorarea săracilor să procedeze la numărarea populaţiei 
din fiecare parohie la data de 10 martie 1801 şi să înregistreze: 

- numărul caselor locuite şi al familiilor din fiecare casă; numărul caselor nelocuite; 
- numărul persoanelor, pe total şi pe sexe, cu excepţia navigatorilor şi a militarilor; 
- numărul persoanelor ocupate în agricultură, comerţ, industrie, meserii etc. 

Recensământul următor a avut loc în anul 1811 şi apoi, în mod periodic, din 10 în 10 ani, în anii 
care se termină cu cifra unu, în luna aprilie. 

În Franţa primul recensământ modern s-a efectuat în anul 1801 în cele 98 de 
departamente existente la acea vreme, înregistrându-se o populaţie de 33 111 962 locuitori, 
ceea ce o situa printre cele mai populate ţări din Europa acelui timp. În anul 1822 printr-o 
ordonanţă a regelui Ludovic al XVIII-lea s-a stabilit că începând din anul 1826  recensămintele 
să se efectueze din cinci în cinci ani, în fiecare deceniu în anii terminaţi cu 1 şi 6, periodicitate 
care s-a respectat până la cel de-al doilea război mondial, cu excepţia anului 1871, care s-a 
amânat pentru anul 1872, iar 1916 şi 1941 din cauza războaielor. După 1945 Franţa a efectuat 
recensăminte în anii 1946, 1954, 1962, 1968, 1975, 1982 şi ultimul la 5 martie 1990. 

În România primul recensământ cu caracteristici moderne a avut loc în Muntenia în anul 
1838, următorul în decembrie 1859 - martie 1860, sub conducerea lui Ion Ionescu de la Brad 
(1818-1891) în Moldova şi a lui Dionisie Pop Marţian (1829-1865), în Muntenia ale cărui 
rezultate au fost publicate în prima revistă de statistică din România intitulată Analele Statistice 
şi apărută din iniţiativa şi sub conducerea lui Dionisie Pop Marţian; al treilea în decembrie 1899 
sub coordonarea lui Leonida Colescu (1872-1940), având un program mai complex şi fiind 
bazat  pe o metodologie unitară, al patrulea la data de 19 decembrie 1912; al cincilea în 29 
decembrie 1930, care este cel mai amplu şi mai bine pregătit recensământ până la cel de-al 
doilea război mondial, s-a efectuat sub conducerea statisticianului şi demografului Sabin 
Manuilă (1894-1964), a cuprins, pe lângă populaţie, locuinţele şi întreprinderile industriale, s-a 
bucurat de cea mai completă prelucrare cunoscută până atunci în România şi este singurul care 
s-a efectuat în graniţele fireşti ale ţării în întreaga noastră istorie, iar rezultatele s-au publicat în 
9 volume; al şaselea a avut loc la 6 aprilie 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, 
prelucrat provizoriu şi au fost publicate numai date sumare tot provizorii în anul 1941; al 
şaptelea în 25 ianuarie 1948, de la care s-au publicat numai rezultate sumare, provizorii în 
revista Probleme Economice nr. 3 din 1949 p. 28-45 sub semnătura lui A. Golopenţia şi D.C. 
Georgescu; al optulea în 21 februarie 1956 (3 volume); al noulea la 15 martie 1966 (3 volume 
de bază); al zecelea la 5 ianuarie 1977 (2 volume), iar al unsprezecelea la 7 ianuarie 1992 (3 
volume). 

Se apreciează că recensămintele moderne datează din a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea. Până în 1860 s-au organizat recensăminte în 24 de ţări printre care şi în ţara noastră, 
cuprinzând o populaţie de 200 mil. de persoane, iar cu o sută de ani mai târziu, în anul 1960, 
numărul persoanelor înregistrate la recensăminte a crescut de zece ori, ajungând la două 
miliarde, cuprinzând două treimi din populaţia lumii estimată la acea dată. 

În perioada interbelică, Liga Naţiunilor, iar după cel de-al doilea război mondial, Comisia 
Populaţiei de pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite au adus  numeroase perfecţionări de ordin 
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teoretic şi practic recensămintelor, sub aspectul sferei de cuprindere, al calităţii şi 
comparabilităţii datelor, ceea ce a condus, în ultimele decenii ale secolului XX, la o relativă 
standardizare a metodologiei şi rezultatelor recensămintelor pe plan mondial şi la dezideratul 
organizării recensămintelor în acelaşi an în toate ţările. 

Potrivit recomandărilor acestei comisii, programele recensămintelor trebuie să cuprindă 
următoarele categorii de date: 

- geografice: localitatea în care se află recenzatul în timpul recensământului, domiciliul 
stabil; 

- date privind gospodăria: poziţia persoanei în gospodărie; 
- date personale: sexul, vârsta, starea civilă, locul naşterii, cetăţenia, naţionalitatea; 
- economice: tipul de activitate prestată în economie, profesia, ocupaţia, ramura în care 

activează, funcţia; 
- culturale: limba, etnia; 
- şcolarizarea: nivelul instruirii şcolare; 
- fertilitatea: numărul copiilor născuţi -vii, data naşterii acestora etc. 
De asemenea din practica efectuării recensămintelor rezultă o serie de principii 

metodologice de care trebuie să se ţină seama în desfăşurarea lor:  
- caracterul oficial al recensămintelor, care se fac numai pe baza unor hotărâri luate de 

fiecare stat în parte; 
- universalitatea recensământului, ce presupune cuprinderea în totalitate a populaţiei unui 

teritoriu dat. 
- simultaneitatea recensământului presupune ca înregistrarea datelor să se refere la 

acelaşi moment (numit moment critic sau moment de referinţă) pentru toate persoanele 
recenzate indiferent de momentul înregistrării propriu-zise; 

- periodicitatea recensământului face referire la necesitatea repetării lui în fiecare ţară 
(dacă e posibil în toate la fel) şi la intervale de timp egale (decenale). 

- comparabilitatea după criteriul cronologic şi în teritoriu a indicatorilor calculaţi pe baza 
datelor înregistrate în condiţiile adaptării unor definiţii unitare ale acestora; 

- caracterul ştiinţific şi aplicativ general se referă la veridicitatea datelor şi prelucrarea 
detaliată pentru a putea fi utilizate în conducerea economiei şi în cercetarea ştiinţifică. Datele 
personale furnizate de populaţie cu ocazia unui recensământ au un caracter secret, iar în 
procesul de centralizare şi prelucrare statistică îşi pierd caracterul individual şi devin informaţii 
generale, abstracte, servind doar cunoaşterii statistice a colectivităţilor umane. 

Recensămintele pot cuprinde întreaga populaţie a unei ţări şi atunci poartă denumirea de 
recensăminte generale, sau numai o anumită categorie de locuitori ori o parte din teritoriu 
purtând denumirea de recensăminte parţiale. În ambele cazuri este vorba de înregistrarea 
exhaustivă a populaţiei totale sau a tuturor persoanelor care fac parte din categoria respectivă. 
Dacă înregistrarea se referă numai la un eşantion (evident de volum mare) al populaţiei, el 
poartă denumirea de microrecensământ. 

Pentru pregătirea şi definitivarea metodologiei  unui recensământ general al populaţiei se 
efectuează recensăminte de probă, numite şi recensăminte preliminare sau anchete pilot. În 
scopul verificării exactităţii datelor obţinute pe baza unui recensământ se utilizează anchetele 
selective postcensitare. 

Recensămintele generale ale populaţiei reprezintă forma principală de observare statistică 
totală şi periodică a colectivităţilor umane, pe baza unui program complex. Întotdeauna 
recensămintele au răspuns unor necesităţi de cunoaştere de ordin politic (electoral), militar, 
fiscal sau economic în general. 

Pentru atingerea obiectivelor recensământului este necesară o colaborare sinceră din 
partea populaţiei, colaborare ce poate fi asigurată de garantarea secretului datelor înscrise în 
formularele de recensământ. Aceste date trebuie să fie utilizate exclusiv pentru realizarea 
cunoaşterii statistice a colectivităţilor şi obţinerea informaţiilor necesare instituţiilor centrale şi 
locale ale statului, organelor obşteşti şi celor de cercetare ştiinţifică şi în nici un caz nu trebuie 
să fie folosite pentru luarea unor decizii administrative privind persoanele care au furnizat datele 
statistice. Astfel, distribuţia populaţiei în teritoriu după mărimea şi tipul locuinţei stă la baza 
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fundamentării necesarului de construcţii de locuinţe; structura populaţiei pe vârste, sexe şi medii 
se utilizează pentru prognoza dezvoltării învăţământului de diferite grade; pentru dimensionarea 
fondurilor necesare pentru asigurările sociale; pentru stabilirea potenţialului forţei de muncă 
viitoare şi a gradului ei de utilizare; pentru dimensionarea transportului în comun în oraşe şi a 
celui interurban etc. 

Recensămintele furnizează informaţiile de bază cercetării ştiinţifice asupra principalelor 
fenomene demografice (fertilitate, natalitate, mortalitate şi migraţie), pentru descoperirea 
tendinţelor de evoluţie a fenomenelor demografice în trecut cât şi în viitor. 

Pentru a asigura caracterul complet şi unitar al unui recensământ, precum şi pentru a evita 
unele înregistrări repetate sau omiteri de la înregistrare, ca urmare a faptului că populaţia se 
deplasează dintr-o localitate în alta în perioada desfăşurării recensământului, trebuie definite 
foarte exact categoriile de populaţie. Acestea sunt în număr de patru: 

- populaţia prezentă (Pp) este cea care la momentul de referinţă a fost prezentă fizic la 
domiciliul permanent sau temporar. 

- populaţia stabilă (Ps) este formată din locuitori care îşi au domiciliul stabil în acea 
localitate. 

Ţinând seama de faptul că unele persoane se deplasează în timpul recensământului, 
populaţia aflată într-o localitate în momentul de referinţă poate fi împărţită în trei categorii:  

- populaţie stabilă şi prezentă; 
- populaţie stabilă şi absentă temporar; 
- populaţie prezentă temporar (flotantă). 

- populaţia stabilă absentă temporar (At) este formată din totalitatea persoanelor care îşi 
au domiciliul stabil într-o localitate, dar care la momentul de referinţă al recensământului se 
aflau în clădiri locuite din alte localităţi. Această populaţie nu se confundă cu cea absentă 
întâmplător, care se caracteizează prin faptul că, la momentul de referinţă, nu se află în nici o 
locuinţă, indiferent de localitate. 

- populaţia prezentă temporar (Pt) reprezintă totalitatea persoanelor care îşi au domiciliul 
stabil în alte localităţi dar care la momentul de referinţă al recensământului  se aflau în clădiri de 
locuit ale localităţii respective. 

Între cele patru categorii de populaţie întâlnite cu ocazia unui recensământ există 
următoarele relaţii: 

Ps = Pp + At - Pt 
Pp = Ps + Pt - At 

 Pt  = Pp + At - Ps 
At  = Ps + Pt - Pp 

În cadrul unei ţări în condiţiile unei migraţii externe reduse, numărul populaţiei prezente 
este relativ egal cu numărul populaţiei stabile, deoarece fiecare persoană care absentează 
temporar dintr-o localitate este prezentă temporar în altă localitate, pe total aceste categorii 
compensându-se reciproc: 

Ps ~ Pp 
Cunoaşterea tuturor acestor categorii de populaţie este necesară organelor de decizie 

pentru satisfacerea cererii populaţiei de bunuri şi servicii. 
În procesul de recenzare pentru definirea populaţiei, se folosesc o serie de noţiuni al căror 

conţinut şi importanţă trebuie foarte bine precizate: 
- familia sau familia statistică este o unitate biologico-socială formată din persoane de sex 

diferit, bazată pe raporturi de rudenie oficiale de căsătorie care implică procesul de reproducere 
şi trăiesc în acceaşi locuinţă pe baza unui buget comun. Familia statistică se defineşte în raport 
cu elementul ei familial principal reprezentat de capul familiei (soţul sau soţia)şi copiii lor 
necăsătoriţi. În funcţie de relaţiile lor reciproce, copii unui cuplu conjugal se numesc fraţi sau 
surori dupa sex. Atunci când copiii au numai un singur părinte comun ei se numesc fraţi vitregi 
sau surori vitrege. Familia poate fi privită în sens restrâns şi în sens larg. 

În sens restrâns, familia formată din soţ, soţie şi copiii lor (de regulă necăsătoriţi) poartă 
denumirea de familie biologică completă. Soţul împreună cu soţia formează un cuplu conjugal. 



 25

Familia biologică completă, ca şi cea formată numai dintr-un părinte împreună cu copii 
necăsătoriţi, reprezintă un nucleu familial. 

În sens larg, familia care cuprinde mai multe generaţii (pe lângă soţ, şoţie, copii 
necăsătoriţi, bunici şi nepoţi) poartă denumirea de familie extinsă. 

- gospodăria sau menajul este o unitate socio-economică şi demografică complexă, 
formată dintr-un ansamblu de persoane legate între ele, în general, prin relaţii de rudenie, care 
locuiesc împreună şi duc un trai comun pe baza aceluiaşi buget de venituri şi cheltuieli. 
Persoanele care locuiesc şi se gospodăresc singure se consideră gospodării formate dintr-o 
singură persoană. Categoriile de gospodării se determină pe baza statutului ocupaţional 
principal al capului gospodăriei. 

În definirea familiei şi a gospodăriei, ca unitate de observare la recensăminte, există 
diferenţe metodico-logice de la o ţară la alta. 

Înregistrarea corectă a familiei şi a gospodăriei cu ocazia unui recensământ este utilă 
pentru cunoaşterea numărului şi structurii familiilor şi gospodăriilor, pentru gruparea lor dupa 
mărime şi competenţă şi pentru aprecierea concepţiilor şi obiceiurilor populaţiei cu privire la 
propria reproducere. 

- locul naşterii se înregistrează pentru toate persoanele recenzate care s-au născut în 
localitatea respectivă, iar pentru cele care s-au născut în alte localităţi se consemnează anul 
stabilirii în localitate şi ultima reşedinţă sau domiciliu legal. Cunoaşterea exactă a locului naşterii 
are o importanţă deosebită pentru caracteizarea direcţiei şi intensităţii mişcării migratorii a 
populaţiei. 

- vârsta şi sexul sunt  caracteristici demografice fundamentale, având o imoprtanţă 
deosebită în analiza structurii populaţiei. 

- starea civilă a persoanelor cunoaşte patru variante: necăsătorit(ă), căsătorit(ă), 
divorţat(ă), văduv(ă). Informaţiile statistice referitoare la starea civilă a populaţiei prezintă o 
mare importanţă pentru caracterizarea potenţialului de reproducere al populaţiei, a cărui 
cunoaştere stă la baza elaborării prognozelor demografice. 

În vederea caracterizării retrospective a natalităţii  la unele recensăminte se înregistrează 
anul căsătoriei (al primei căsătorii) şi numărul copiilor născuţi - vii până la data recensământului 
(indiferent dacă erau sau nu în viaţă la momentul de referinţă) pentru persoanele feminine care 
au depăşit la data recensământului vârsta minimă a contingentului fertil (15 ani), indiferent de 
starea lor civilă. 

- Cetăţenia este calitatea de apartenenţă la un anumit stat, în virtutea căreia populaţia are 
drepturi şi obligaţii faţă de acesta. În mod obişnuit, termenul cetăţenie este sinonim cu cel de 
naţionalitate şi de aceea este necesar să se facă distincţie între naţionalitatea politică şi cea 
etnică în cazul statelor multinaţionale sau al celor cu colonii. Un cetăţean străin într-un stat 
poate dobândi cetăţenia noului stat  prin naturalizare pe cale legală. Cetăţenia se poate pierde 
prin retragerea ei legală. 

Analiza structurii pe naţionalităţi se complică datorită unor persoane cu dublă cetăţenie. 
Străinii de pe teritoriul unui stat care nu au dobândit cetăţenia statului respectiv se pot afla legal 
în starea de străini rezidenţi sau străini în trecere. 

Persoanele născute într-o anumită ţară formează populaţia originară sau nativă a ţării 
respective. Se mai utilizează şi noţiunile de autohtoni (persoane care  
s-au născut şi trăiesc în prezent  într-un anumit teritoriu), indigeni sau aborigeni (folosit numai 
pentru populaţiile primitive) pentru a desemna persoanele care trăiesc pe un teritoriu locuit de 
strămoşii lor din timpuri străvechi. 

Caracteristicile naţionalitate şi limbă maternă au o importanţă socială şi politică deosebită, 
oferind în acelaşi timp informaţii utile pentru cunoaşterea numărului, structurii şi evoluţiei 
populaţiei unei ţări în funcţie de aceste aspecte specifice. 

- nivelul de instruire al populaţiei reprezintă nivelul de educaţie obţinut prin sistemul de 
învăţământ al unei ţări, atestat prin certificate şi determinat de tipul şcolii urmate de către toate 
persoanele care au depăşit vârsta de absolvire a şcolii generale obligatorii. Pentru persoanele 
aflate în proces de instruire se înregistrează felul şcolii şi anul sau clasa în care se află. 
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Alături de caracteristicile demografice, la recensăminte se înregistrează şi caracteristici 
social-economice: profesia, locul de muncă, ocupaţia, sectorul economic, venitul obţinut şi 
altele, care servesc pentru caracterizarea numărului, structurii şi repartizării populaţiei active pe 
sectoare economice, pe ramuri ale economiei naţionale. 

- profesia este o formă de diviziune individuală a muncii care presupune acumularea unui 
complex de cunoştiinţe teoretice şi deprinderi practice, dobândite prin forme organizate de 
pregătire necesare pentru executarea unei anumite ocupaţii. 

Biroul Internaţional al Muncii a elaborat o clasificare internaţională standard a profesiunilor, 
care cuprinde următoarele grupe mari: 

0) persoane exercitând o profesie 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 neîncadraţi în altă parte; 
9) lucrători specializaţi în servicii, sporturi şi activităţi recreative; 

        10) persoane care nu pot fi încadrate după profesiune, forţele armate. 
O altă clasificare a populaţiei active, care se bucură de o largă circulaţie în rândul 

specialiştilor, este cea propusă de Colin Clark şi Jean Fourastie pe sectoare economice: 
1) primar: agricultură, pescuit, vânătoare etc. 
2) secundar: industrie, construcţie etc. 
3) terţiar: servicii, administraţie etc. 
Alături de profesie, pentru populaţia activă se înregistrează şi ocupaţia. 
- ocupaţia reprezintă activitatea socială utilă desfăşurată de o persoană în una din ramurile 

economiei naţionale şi care-i asigură sursa principală de venit. 
Pentru încadrarea unitară a tuturor activităţilor economice dintr-o ţară şi pentru a asigura 

comparabilitatea pe plan internaţional, Comisia pentru Statistică ONU recomandă încadrarea în 
următoarele ramuri: 

0) agricultură, silvicultură, vânătoare 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) alte activităţi 
O altă categorie de informaţii înregistrate cu ocazia efectuării unui recensământ sunt cele 

legate de fondul locativ pentru cunoaşterea mărimii structurii şi destinaţiei clădirilor, a 
perimetrului construibil, calitatea materialelor de construcţie utilizate, gradul de confort etc. 

- locuinţa este o unitate de locuit, destinată a adăposti o familie sau o gospodărie, formată 
din una sau mai multe camere de locuit, dependinţe, spaţii de deservire, independentă din 
punct de vedere funcţional, având intrare separată şi folosită de regulă de o singură gospodărie. 
Dimensiunea locuinţelor se apreciează obişnuit pe baza numărului de camare sau a suprafeţei 
locuibile. 

Din punct de vedere juridic un ocupant al unei locuinţe, se poate afla în una din 
următoarele situaţii: proprietar, chiriaş, subchiriaş sau ocupant ilegal care nu are dreptul să 
ocupe locuinţa în care se află. 

Metoda de înregistrare utilizată în general în efectuarea unui recensământ este cea a 
interogării cu cele două variante ale sale: interogarea orală şi autoînregistrarea. 
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Interogarea orală presupune ca recenzorul să adreseze persoanelor recenzate în mod 
direct întrebări în legătură  cu caracteristicile cuprinse în programul observării, verifică 
caracterul logic al răspunsurilor primite şi apoi le înregistrează în formularele de recensământ. 

Această metodă se distinge prin caliatea superioară a informaţiilor înregistrate, datorită 
interpretării unitare şi corecte a caracteristicilor populaţiei observate. 

Autoînregistrarea constă în înmânarea unuia din membrii familiei sau gospodăriei 
formularul de recensământ şi instrucţiunile de completare a acestora. 

Metoda autoînregistrării este mai operativă, însă rezultatele pot fi afectate în mai mare 
măsură de subiectivism în interpretarea diferitelor caracteristici. 

Momentul de referinţă şi perioada de înregistrare sunt alte două aspecte foarte importante 
în organizarea unui recensământ, ele permiţând înregistrarea unitară a caracteristicilor 
populaţiei, evită omisiunile şi dublele înregistrări, obţinându-se date comparabile. 

Momentul de referinţă sau momentul critic se stabileşte în acea perioadă a anului în care 
mişcarea teritorială a populaţiei este foarte redusă de regulă în anotimpul rece (iarna), când 
probabilitatea prezenţei populaţiei la domiciliu este cea mai ridicată. În general, momentul critic 
este considerată ora zero, la miezul nopţii, deoarece în acest moment mişcarea populaţiei este 
cea mai redusă din intervalul de 24 de ore. De exemplu, la recensămintul populaţiei României 
din anul 1992 momentul de referinţă a fost fixat la ora zero din ziua de 7 ianuarie. 

Ideal ar fi pentru analiza demografică să se considere momentul de referinţă la 31 
decembrie ora 24 sau 1 ianuarie ora zero, caz în care ar coincide clasificarea populaţiei pe ani 
de vârstă cu clasificarea ei pe generaţii cu implicaţii importante pentru calculul ratelor şi 
probabilităţilor de producere a diferitelor evenimente demografice. 

Perioada de înregistrare este intervalul în care se efectuează înregistrarea efectivă a 
populaţiei. În România, de exemplu, perioada de înregistrare la recensământul  din 1966 a fost 
cuprinsă  între  15-22 martie, la cel  din  1977 a  fost  
5-12 ianuarie iar la cel din 1992 a fost 7-14 ianuarie. Durata perioadei de înregistrare variază de 
la o ţară la alta şi depinde de marimea sectorului de recensământ, de condiţiile climatice, de 
densitatea populaţiei, de norma zilnică a unui recenzor etc. 

2.2.1.2. Statistica stării civile constituie cea de-a doua sursă fundamentală de informaţie 
în studiul populaţiei, utilizate în perioadele intercensitare. Aceasta a apărut din considerente de 
ordin teoretic şi metodologic. Considerând populaţia un sistem în continuă mişcare, în cadrul 
său au loc permanent evenimente demografice care modifică efectivul şi structura colectivităţii 
studiate. 

De asemenea, necesităţi rezultate din cerinţe ale conducerii şi organizării societăţii 
moderne impun cunoaşterea efectivului şi structurii populaţiei, după diverse caracteristicişi în 
perioadele intercensitare, imperativ a cărui realizare este condiţionată de înregistrarea 
sistematică şi completă a evenimentelor mişcării naturale (naşteri, decese, căsătorii, divorţuri) şi 
migratorii a populaţiei. 

Din punct de vedere metodologic şi practic recensământul oferă informaţii detaliate asupra 
stării populaţiei dar la un moment dat, iar organizarea sa este o acţiune complexă, antrenează 
un număr mare de persoane şi resurse materiale, având şi caracter periodic, de obicei din zece 
în zece ani. 

Iniţial, evidenţa stării civile sau evidenţa curentă a evenimentelor mişcării naturale a 
populaţiei era ţinută de către biserici. Laicizarea evidenţei statistice a mişcării naturale a 
populaţiei este consfinţită de Codul lui Napoleon Bonaparte din 1804. Întocmirea în practică a 
actelor laice de stare civilă se realizează pentru prima dată în S.U.A. în statul Massachussetts 
în anul 1839. 

Pe teritoriul ţării noastre înregistrarea statistică a mişcării naturale a populaţiei se 
semnalează pentru prima dată în anul 1817 în Muntenia, fiind reglementată prin „Codul 
Caragea”, şi apoi cunoaşte o dezvoltare generalizată în Principatele Unite în anul 1864 pe baza 
Codului Civil promulgat de domnitorul Al. I. Cuza. 

În Transilvania, ocupată de Imperiul austro-ungar, înregistrarea stării civile a populaţiei s-a 
înfăptuit abia acum mai bine de o sută de ani, în 1894. 
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Începând cu anul 1905, concomitent cu înscrierea evenimentelor în actele de stare civilă, 
se completează şi Buletinele statistice pentru născuţi vii, născuţi morţi, decedaţi, căsătoriţi şi 
divorţaţi. 

În prezent, evidenţa statistică a mişcării naturale a populaţiei, pentru fiecare eveniment 
demografic, se face prin intermediul Registrelor de Stare Civilă. Pe baza lor şi a Certificatelor 
respective (de naştere, deces, căsătorie şi divorţ) eliberate de Oficiile de Stare Civilă, se 
completează Buletinele statistice pentru fiecare fenomen demografic. Acestea din urmă sunt în 
număr de cinci şi anume: 

- Buletinul statistic pentru născuţi vii; 
- Buletinul statistic pentru născuţi morţi; 
- Buletinul statistic pentru decese; 
- Buletinul statistic pentru căsătorie; 
- Buletinul statistic pentru divorţ. 
Inregistrarea veridică, sistematică şi completă a evenimentelor mişcării naturale a 

populaţiei se realizează în ţările dezvoltate prin instituirea obligativităţii declarării oricărui 
eveniment  demografic într-un anumit termen. 

Unele caracteristici înregistrate în Buletinele statistice sunt comune tuturor evenimentelor 
demografice (cele necesare indentificării persoanei la care se referă evenimentul), iar altele 
sunt specifice naturii fiecărui eveniment demografic. 

Rezultatele prelucrării informaţiilor statistice cu privire la starea civilă a populaţiei se 
publică periodic în Anuarul Statistic al României, în Anuarul Demografic şi în alte publicaţii, 
pentru a servi factorilor de decizie de la diferite niveluri administrative şi pentru cercetarea 
ştiinţifică. 

2.2.1.3. Statistica migraţiei oferă importante informaţii referitoare la un alt fenomen 
demografic şi anume mobilitatea teritorială sau geografică a populaţiei. 

Populaţia este supusă în mod continuu unui proces de schimbare a statului rezidenţial, ce 
poartă denumirea de mobilitate teritorială. 

Această mobilitate teritorială a populaţiei însoţită de schimbarea domiciliului stabil şi 
determinată de cauze multiple, poartă denumirea de migraţie sau mişcare migratorie a 
populaţiei. 

În cazul mobilităţii geografice a populaţiei deosebim: 
- o mişcare locală cu schimbarea domiciliului în cadrul aceleiaşi localităţi; 
- o migraţie propriu-zisă însoţită de schimbarea domiciliului stabil între două localităţi 

diferite. Rezultă aşadar că noţiunea de migraţie nu include nomadismul, turismul, deplasările 
sezoniere, navetismul etc. 

Migraţia populaţiei are loc între două localităţi (zone): 
- localitatea de origine (de plecare), din care persoana migrată pleacă şi îşi schimbă 

domiciliul statul; 
- localitatea de destinaţie (de sosire) în care persoana migrantă îşi stabileşte noul domiciliu 

stabil. 
Cauzele migraţiei pot fi de natură diferită: demografică, economică, politică, socială, 

etnică, religioasă etc. Zonele de plecare exercită o influenţă de “respingere” în timp ce zonele 
de sosire exercită o influenţă de “atragere”, reală sau imaginară. 

Migraţia populaţiei poate avea loc între diferite localităţi, situate în interiorul graniţelor unei 
ţări şi atunci poartă denumirea de mişcare migratorie internă sau între două ţări diferite şi în 
acest caz se numeşte mişcare migratorie externă (internaţională). 

Persoanele care pleacă sau emigrează dintr-o localitate poartă denumirea de emigranţi, 
iar cele care sosesc într-o localitate, deci care imigrează, se numesc imigranţi. 

În România evidenţa mişcării migratorii este ţinută de către Ministerul de Interne ce 
întocmeşte Buletinul statistic pentru schimbarea domiciliului, şi pe care îl înaintează direcţiilor 
Judeţene de Statistică. Acestea la rândul lor trimit Buletinele statistice pentru schimbarea 
domiciliului la Comisia Naţională pentru Statistică în vederea centralizării şi prelucrării complexe 
a informaţiilor. 
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Caracteristicile generale şi specifice cuprinse în buletinul statistic pentru mişcarea 
migratorie permit stabilirea intensităţii fenomenului, a fluxurilor migratorii, a repartiţiei migranţilor 
după caracteristici demografice şi social-economice etc., aspecte sociale foarte importante atât 
pentru actul de decizie al factorilor de conducere cât şi pentru cercetarea ştiinţifică. 

2.2.1.4. Anchetele demografice vin să completeze cu informaţii de profunzime datele 
obţinute pe bază de recensăminte şi din statistica mişcării naturale şi a celei migratorii. Acestea 
din urmă, cu toată bogăţia de informaţii, nu permit o aprofundare a proceselor geodemografice, 
a relaţiilor dintre variabilele demografice şi cele economice. În plus, informaţia pe care ele o 
oferă este la nivel macrodemografic. Astfel, s-a impus tot mai mult necesitatea anchetelor 
demografice, care sunt de mai multe feluri şi care în majoritatea cazurilor ele se efectuează prin 
sondaj, pe bază de eşantion. 

În unele cazuri ele sunt anchete complexe la care trebuie să participe statisticieni, 
demografi, economişti, medici, sociologi, geografi etc. 

Sub raport metodologic unele anchete demografice sunt asociate recensământului. 
Aceasta, pe de o parte, prin cercetarea detaliată a unui număr de caracteristici, de exemplu 
referitoare la fertilitate, pentru un anumit eşantion concomitent cu recensământul, pe de altă 
parte prin urmărirea unui eşantion, constituit din fişele recensământului, urmărit pe parcursul 
mai multor ani (ancheta longitudinală). 

Deşi de dată relativ recentă (4-5 decenii) anchetele demografice şi-au găsit largă 
aplicabilitate având o sferă foarte largă de cuprindere a problemelor pe care le pot aborda şi 
anume: 

- efectuarea unor recensăminte de probă; 
- înregistrarea unor fenomene demografice pentru care nu există alte surse de date; 
- estimarea structurii populaţiei unei ţări între două recensăminte; 
- studiul mobilităţii populaţiei (teritoriale, profesionale, sociale); 
- cercetarea îmbătrânirii demografice; 
- cunoaşterea mortalităţii diferenţiate pe categorii sociale şi socio-profesionale; 
- studii populaţionale în domeniul antropologiei şi medicinei; 
- cercetarea bugetului de timp şi a şomajului etc; 
- studiul diferenţiat al fertilităţii populaţiei şi al factorilor care determină un anumit nivel al 

acesteia; 
- studiul reglementării conştiente a dimensiunilor familiei; 
- anchete demoscopice pentru cercetarea opiniilor populaţiei cu privire la fertilitate, 

migraţie, somaj, cererea de bunuri şi servicii, alegeri legislative etc. 
În general, toate fenomenele demografice pot fi studiate prin intermediul anchetelor. 

Necesitatea studierii unuia sau altuia dintre fenomene depinde de însăşi evoluţia în timp a 
acestora. 

În mod obişnuit cu ajutorul anchetelor se studiază fenomenele demografice a căror 
evoluţie nu poate fi  explicată pe baza datelor existente în evidenţa curentă, sau a căror evoluţie 
influenţează negativ desfăşurarea normală a proceselor demografice. 

Pentru efectuarea corectă a unei anchete demografice trebuie parcurse mai multe etape 
într-o anumită ordine: 

- formularea problemei demografice ce urmează a fi studiată prin anchetă; 
- evidenţierea factorilor care influenţează fenomenul studiat; 
- elaborarea programului observării şi a chestionarelor în vederea obţinerii informaţiilor 

necesare; 
- stabilirea tipului de sondaj care urmează să fie efectuat; 
- stabilirea volumului eşantionului supus observării; 
- selectarea şi instruirea personalului de cercetare; 
- înregistrarea statistică, prelucrarea şi analiza datelor obţinute prin anchetă; 
- formularea concluziilor (rezultatelor) cercetării privind caracterizarea fenomenului studiat. 
2.2.1.5. Monografiile demografice se caracterizează prin aceea că studiile întreprinse 

prin intermediul lor au un caracter exhaustiv (se studiază fenomenul demografic sub toate 
aspectele). 
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Din punct de vedere al sferei de cuprindere se deosebesc două tipuri de monografii: 
- cele care studiază un singur fenomen demografic în cadrul întregii populaţii sau al unei 

părţi a acestuia, în strânsă corelaţie cu toţi factorii de influenţă, cum ar fi monografia fertilităţii 
populaţiei feminine a unei ţări sau zone etc. 

- cele care studiază toate fenomenele demografice interdependente în cadrul unei anumite 
unităţi teritoriale sau zone geografice; de exemplu, studiul complex al populaţiei unui oraş, judeţ 
sau zone etc. 

O atenţie deosebită trebuie acordată analizei, pentru a desprinde legităţile care 
guvernează evoluţia fenomenului studiat. 

Orice monografie trebuie să aibă ca scop final elaborarea unor   propuneri pentru 
determinarea evoluţiei favorabile a fenomenelor demografice. 

2.2.1.6. Registrele de populaţie constituie cea mai modernă sursă de informaţii în 
domeniul populaţiei care îmbină trăsăturile celor două verigi fundamentale, recensământul cu 
evidenţa curentă a mişcării naturale şi migratorii. 

Astfel, pe baza informaţiilor obţinute de la un recensământ, care asigură cunoaşterea 
numărului şi structurii populaţiei la un moment dat, se organizează o înregistrare curentă, 
continuă asupra tuturor evenimentelor survenite în statutul fiecărei persoane: schimbarea 
vârstei, căsătoria, divorţul, naşterea copiilor, decesul, a nivelului de educaţie, a profesiei şi 
ocupaţiei, domiciliului stabil etc. În acest fel, prin prelucrarea centralizată continuă se poate 
asigura o cunoaştere curentă a numărului, structurii şi evoluţiei populaţiei. 

Cu această ocazie, fiecare persoană va primi un număr de înmatriculare demografică, 
număr care va trebui să permită în primul rând identificarea persoanei, să fie lipsit de 
ambiguitate şi dacă este posibil, să conţină şi o serie de caracteristici demografice. De exemplu, 
numărul de înmatriculare poate cuprinde în sistem codificat: sexul, data naşterii, domiciliul 
stabil, numărul de înregistrare în registrul stării civile. 

Acest număr va însoţi persoana de-a lungul întregii vieţi. Fişa fiecărei persoane recenzate 
va cuprinde spaţii rezervate codificării tuturor caracteristicilor demografice şi social-economice. 

Astfel, Registrul naţional al populaţiei se constituie într-o veritabilă „bancă de date” în 
domeniu menită să ofere, într-un timp foarte scurt, cele mai variate informaţii referitoare la 
populaţia ţării. 

Ideea registrelor populaţiei a aparut pentru prima dată acum două secole şi jumătate în 
anul 1749 în Suedia, dar aplicarea ei pe scară largă a fost condiţionată de existenţa 
echipamentelor performante de calcul electronic. După 1960 ţări ca Suedia, Norvegia, 
Danemarca, Israel, Finlanda, Franţa şi S.U.A. au acumulat o bogată experienţă în organizarea 
şi ţinerea registrelor populaţiei. 

În ţara noastră sarcina organizării registrului naţional al populaţiei a revenit, în mod 
justificat Ministrului de Interne şi poartă denumirea  de „Sistemul Naţional Informatic pentru 
Evidenţa Populaţiei” (SNIEP). 

 
 

2.2.2. Metodele utilizate 
 

Diversitatea şi complexitatea factorilor naturali, sociali şi economici în care trăieşte 
populaţia  impun pentru studierea acesteia utilizarea unei metodologii de cercetare care să-i 
evidenţieze particularităţile în timp şi spaţiu, iar în final să permită ierarhizarea, clasificarea şi 
regionarea aşezărilor umane. 

Se va apela în acest sens atât la metodele, procedeele şi tehnicile tradiţionale cât şi la 
cele moderne utilizate de geografie în studiul acestor entităţi teritoriale de o sensibilitate aparte 
a spaţiului. 

Din categoria celor tradiţionale la baza demersului  ştiinţific stau în primul rând analiza şi 
sinteza alături de care în funcţie de specificul studiului se vor utiliza şi alte metode sau 
procedee geografice: dialectică, inductivă, deductivă, istorică, cartografică, matematică, 
modelării, comparativă precum şi observaţia şi descrierea geografică. 
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Folosirea celor mai noi metode statistico-matematice şi cibernetice (teoria compuşilor 
(topologice), teoria grafelor, analiza factorială şi vectorială, analiza  suprafeţelor statistice) ne 
oferiă multiple posibilităţi în aprofundarea analizei comparate a fenomenelor şi proceselor 
dincolo de limitele observaţiei geografice nemijlocite, accentuând pe aspectele predictive. 

Deoarece la baza  studierii populaţiei şi aşezărilor stă concepţia sistemică şi structural-
genetică, aplicarea metodelor cantitative şi a tehnicilor moderne devine tot mai necesară. 
Concepţia sistemică oferă o înţelegere mai largă a principiilor repartiţiei spaţiale, a cauzalităţii şi 
integrării. 

Modelarea, ca metodă de cercetare, facilitează înţelegerea explicativă, cauzal-genetică şi 
corelativă a fenomenelor geodemografice. Rezultatele obţinute sunt mult mai apropiate de 
realitatea geografică şi reproduc în mod intuitiv (demonstrativ), simplificat aceste realităţi. 
Categoriile de aşezări sunt materialmente măsurabile: caracteristicile de dispersie a aşezărilor 
sunt exprimate prin diagrame de dispersie, indicele de centralitate a comunelor poate fi 
exprimat prin grafe lineare, bifurcate, stelare etc. Toate acestea permit realizarea unor multiple 
corelaţii între aşezările umane şi componentele peisajului geografic, văzut în transformarea lui 
continuă. 

Utilizarea cu prioritate a celor câteva metode precizate anterior trebuie făcută prin 
integrarea lor cu celelalte metode de cercetare generale şi particulare. 

Simpla demonstrare sau postulare a existenţei unei aşezări umane nu o aduce  în aria 
acţiunii conştiente a omului. Este necesară cunoaşterea alcătuirii sale, a caracteristicilior, a 
modului său de evoluţie. Dobândirea acestor cunoştinţe reclamă un efort cognitiv al cărui 
specific este analiza de sistem. Modalităţile analizei sunt multiple: observarea,  experimentul, 
deducţia, analogia, apelul la ele fiind dictat de starea  comunităţii respective. 

Analiza de sistem presupune dobândirea de informaţii asupra intrărilor, stărilor şi ieşirilor 
sistemului, precum şi asupra relaţiilor dintre acestea. 

În cadrul oricărui peisaj geografic se poate distinge o fază de analiză în descrierea 
funcţionării subsistemelor sale, înainte de a explicita prin relaţii matematice modul de 
funcţionare. Tot în sfera analizei de sistem intră şi determinarea unor proprietăţi ale sistemului: 
stabilitate, controlabilitate etc. care, având o definiţie matematică precisă, pot fi studiate numai 
dacă există un model al sistemului, adică o reprezentare matematică a acestuia, la care să fie 
raportate definiţiile respective. 

Aplicarea analizei de sistem este indispensabilă intervenţiei conştiente a omului în orice tip 
de peisaj geografic. Complexitatea lor conduce la integrarea în arsenalul de metode al analizei 
sistemice a unui spectru larg de tehnici derivate din analiza matematică clasică, cercetarea 
operaţională, logica modernă şi adaptarea lor la specificul (particularităţile) acestui tip de sistem 
care este aşezarea umană. 

Ca metodă de bază în studiul  aşezărilor umane poate fi utilizată analiza factorială, care 
prezintă următoarele avantaje: 

- este o tehnică modernă statistico-matematică care permite reducerea datelor prin 
selectarea celor cu relevanţă sporită; 

- determină factorii (variabilele) care pot explica evoluţia (variaţia) unor fenomene direct 
observabile (manifeste), corelaţiile şi intensitatea legăturii dintre ele; 

- utilizează coeficienţii de corelaţie care constituie baza pentru analiza factorială. 
Utilizarea analizei factoriale se va făce în combinaţie cu metoda bonitării, prin evaluarea 

cantitativă şi calitativă a potenţialului factorilor naturali, sociali şi economici. 
Pentru a decide numărul de factori care pot fi consideraţi ca semnificativi în structura şi 

funcţionalitatea  unei aşezări se vor reţine în model toţi factorii, atât favorabili cât şi restrictivi ce 
compun aşezarea respectivă. Aceasta presupune întocmirea unei diagrame în care se notează 
pe ordonată valoarea prin bonitare (evaluare) a fiecărui factor (deasupra abscisei valorile 
pozitive iar sub aceasta valorile negative) iar pe abscisă numărul factorului pe categorii (natural, 
social şi economic). 

De menţionat faptul că dacă în cazul analizei factoriale generale sunt luaţi în considerare 
toţi factorii indiferent de valoarea de bonitate în cazul analizei factoriale specifice vor fi eliminaţi 
factorii cu valori ce oscilează în jur de 0 respectiv între 1 şi –1. 
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Aşadar analiza factorială se desfăşoară în două etape: 
- prima în care se realizează o evaluare a tuturor factorilor, evidenţiindu-se şi importanţa 

fiecăruia pentru întregul din care face parte; 
- a doua, numită şi analiza factorială specifică, ce se axează numai pe factorii determinanţi 

în ierarhizarea, clasificarea şi regionarea geografică. 
Supraaprecierea sau subaprecierea precum şi omiterea unor indicatori (factori) cu 

importanţă sau relevanţă în cadrul analizei factoriale se produce în baza unor erori de selectare 
a acestora şi conduce la concluzii eronate privind potenţialul aşezării respective. 

Calitatea rezultatelor analizei factoriale este influenţată şi de numărul de indicatori utilizaţi 
şi factori analizaţi. Cu cât numărul acestora luat în considerare este mai mare, cu atât este mai 
mică eroarea posibilă în finalizarea studiului respectiv. 

Noţiunea de „bonitare” vine de la latinescul „bonitas” care înseamnă apreciere sau 
evaluare. Aşadar bonitarea cuprinde complexul de operaţiuni prin care se realizează aprecierea 
calităţii pe baza unor criterii stabilite; clasificare (ierarhizare) după calitate.  

Alături de evaluarea cantitativă şi calitativă a potenţialului factorilor mediului natural 
(bonitare naturală) pot fi cuantificate şi investiţiile umane de muncă, ştiinţă, tehnică, financiare 
etc. (bonitare economică), în vederea valorificării raţionale şi cu maximă eficienţă economică a 
unui teritoriu considerat. În funcţie de necesităţi bonitarea poate fi de ansamblu sau pentru 
fiecare factor în parte (geologie, geomorfologie, climatic, edafic, biotic, social, economic). 

Bonitarea, concepută ca o operaţie complexă de cunoaştere aprofundată a însuşirilor şi 
condiţiilor mediului natural, social şi economic trebuie să aibă în vedere atât favorabilitatea cât 
şi restrictivitatea acestor medii pentru dezvoltarea  aşezărilor umane. 

 Metodologia de bonitare se bazează pe o definire şi o determinare parametrică a acţiunii 
factorilor şi condiţiilor atât din punct de vedere al favorabilităţii cât şi al restrictivităţii acestora. 
Exprimarea se face sub formă relativă în note şi clase de bonitate. Având în vedere faptul că 
aşezările umane evoluează în timp atât sub influenţa factorilor naturali cât mai ales sub a celor 
social-economici, bonitarea nu se face odată pentru totdeauna, ci trebuie actualizată în 
permanenţă pentru a răspunde exigenţelor fiecărei etape de dezvoltare. 

Trebuie remarcat faptul că  evoluţia aşezărilor umane nu este o funcţie simplă determinată 
numai de unul sau altul dintre factorii, ci o funcţie complexă dată de cele trei grupe de factori: N- 
naturali; S- sociali; E- economici. 

Prin bonitare înţelegem aprecierea potenţialului oricărei aşezări, adică se încearcă 
(realizează) o ierarhizare a lor în funcţie de gradul de dezvoltare economică în general şi a 
optimului condiţiilor  modului de viaţă. 

Potenţialul unei aşezări este condiţionat de un complex de factori existenţi în anumite 
procente şi de asemenea, de influenţa omului (ca element central) care poate modifica într-un 
fel sau altul potenţialul existent. 

Dacă avem în vedere că fiecare component al aşezării umane înregistrează o anumită 
evoluţie în timp şi spaţiu, reiese că şi bonitarea trebuie privită sub aspectul ei dinamic. De aici 
rezultă că bonitarea trebuie făcută periodic pentru a putea evidenţia schimbările calitative 
produse în timp. 

Datorită faptului că aşezările umane au o evoluţie complexă în timp şi spaţiu este de la 
sine înţeles că studiul lor prezintă unele particularităţi care ţin de specificul subiectului abordat. 
Astfel un prim aspect îl constituie principiile metodologice care   orientează cercetarea 
geografică. 

Principiul repartiţiei spaţiale precizează poziţia geografică. Examinarea şi precizarea 
acestei poziţii este importantă pentru stabilirea specificului fiecărei aşezări în raport cu regiunile 
învecinate. Poziţia geografică a aşezărilor, dimensiunile şi forma lor pot sugera informaţii 
despre originealor, pot explica anumite caracteristici prin influenţele unor factori din interior sau 
din exterior. 

Principiul cauzalităţii este indispensabil în studiul  populaţiei şi aşezărilor, acestea fiind de 
fapt rezultatul vizibil (palpabil) al unor legături cauzale dintre componentele mediului. În acest 
context  explicarea fenomenelor sociale este  posibilă prin căutarea constantă a legăturilor de 
cauzalitate dintre faptele geografice şi explicarea cauzală a faptelor observate. Utilizarea 
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metodelor matematice, inclusiv modelarea, permite o analiză mai profundă şi mai exactă a 
legăturilor cauzale dintre diversele componente şi fenomene geografice. 

Principiul integrării geografice este un principiu de bază în studiul aşezărilor umane ca 
unităţi structural-funcţionale ale mediului geografic. Integrarea  unei aşezări se face în primul 
rând în cadrul sistemului de aşezări din care face parte,   precizându-se locul şi funcţia  sa în 
sistem precum şi legăturile cu restul sistemului. Trebuie avut în vedere de asemenea  
examinarea poziţiei şi raporturilor spaţiale în cadrul regional. 

Principiul istorismului presupune ca orice fapt geografic actual să fie analizat şi explicat şi 
din punct de vedere evolutiv, urmărindu-se formarea lui în timp. Pentru a evita suprapunerea cu 
istoria, analiza  se limitează la explicarea evolutivă a stării prezente. În acest context o atenţie 
deosebită se acordă condiţiilor istorice de formare a reţelei de aşezări şi crearea unui anumit 
mod de viaţă. Principiul istoric în geografie are un important rol integrator, fiind vorba de 
integrarea în timp a faptelor geografice. 

Principiul regionalismului decurge din aceea că obiectul cercetării noastre este un teritoriu 
concret: aşezarea umană. Aceasta rezultă din considerarea componentelor naturale, sociale şi 
economice, legate prin interacţiuni şi influenţe reciproce, ca întreguri regionale, adică sisteme 
teritoriale (regionale). Acest principiu   permite studierea componentelor unei aşezări în 
condiţionarea lor, rezultată dintr-o poziţie concretă în cadrul regional. El constituie şi un criteriu 
de tipologie a  aşezărilor, pe baza regionării. 

Principiul ecologic stă la baza analizei raporturilor dintre om şi mediul înconjurător în urma 
căruia, au rezultat aşezările umane, categorii geografice fundamentale cu un anumit specific. 
Acest principiu este foarte important în studiul peisajelor antropice, în care omul modifică într-o 
măsură mai mică sau mai mare mediul natural, putându-se vorbi în acest context de o „ecologie 
umană”. 

Principiul sociologic relevă rolul pe care l-au jucat factorii sociali şi legile sociale în 
influenţarea faptelor geografice care au creat  aşezările umane. Dintre elementele sociale cu o 
dinamică aparte şi care au dau o anumită specificitate aşezărilor precizăm: mişcarea migratorie 
şi în special colonizările, mişcarea naturală, mentalitatea oamenilor etc. 

Principiul antropic s-a impus de la sine, fiind vorba de un peisaj antropic. Conform acestui 
principiu omul este privit ca principal factor modificator al mediului, iar analiza sa vizează 
examinarea şi evaluarea acţiunii exercitată de om asupra naturii ca şi asupra vieţii umane 
însăşi. 

Analizând un subiect atât de complex, ce se manifestă într-un teritoriu vast, care  sunt 
aşezările umane, în care se îmbină, în sisteme complexe, fapte atât de diverse, de la cele 
naturale până la cele sociale şi economice, metodologia folosită cuprinde întregul „arsenal” de 
principii, metode şi mijloace de care dispune geografia. Mai mult decât atât, putem spune că 
fiecare dintre ele deţine ponderi sensibil egale în realizarea unui astfel de demers. Prezentăm în 
continuare principalele aspecte metodologice legate de studiul  aşezărilor umane. 

Metoda dialectică, în calitatea sa de teorie generală asupra existenţei şi dinamicii 
obiectelor şi fenomenelor, permite cunoaşterea aprofundată a comunităţilor umane. Conform 
acestei teorii obiectele şi fenomenele ce le alcătuiesc nu sunt izolate, ci în conexiune, fiind 
definite de relaţiile existente între ele. Totalitatea este mai mult decât părţile sale, ea exprimă în 
plus proprietăţile ce decurg din relaţiile dintre acestea. 

Orice comunitate (aşezare) umană este privită ca un sistem în care obiectele şi 
fenomenele nu sunt statice, ci aflate într-o schimbare permanentă, punându-se accent pe 
geneză, transformare. Principiului identităţii absolute a obiectelor şi fenomenelor i se opune 
principiul identităţii relative. Totul este analizat din perspectivă istorică.  

Viziunea istorică asupra  aşezărilor este amplificată prin conceptualizarea ideii de 
dezvoltare, evoluţie, progres. Evoluţia lor este caracterizată prin trecerea logică prin etape 
succesive de dezvoltare de la inferior la superior. Fiecare etapă este necesară în acest proces, 
pregătind trecerea la etapa următoare. La baza înţelegerii dinamicii  aşezărilor se află ideea de 
contradicţie. Obiectele şi fenomenele sunt compuse din laturi, aspecte contrarii, aflate într-o 
stare de tensiune mergând până la conflict. 
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Metoda dialectică permite considerarea în cadrul aşezărilor atât a concretului şi a 
abstractului precum şi abordarea dinamică a fenomenelor sociale, aflate într-un proces continuu 
de structurare şi destructurare, de integrare multiplă, atât pe orizontală cât şi pe verticală, a 
fiecărui fenomen în ansambluri mai vaste. 

Metoda inductivă, una din căile principale de abordare a realităţii geografice,   permite prin 
acumularea şi prelucrarea unui vast material faptic referitor la aşezări, să se descopere 
legăturile cauzale ce le guvernează, să se efectueze o serie de generalizări, să se diferenţieze 
(clasifice) tipurile de aşezări iar în final să se explice din punct de vedere structural şi funcţional 
fiecare aşezare. Abordarea realităţii geografice se face (realizează) prin studiul singularului şi 
particularului şi găsirea trăsăturilor comune care exprimă generalul (Fig.2.5).  

Metoda deductivă se bazează pe generalizările efectuate prin metoda inductivă, astfel că 
între ele există o legătură foarte strânsă constituind o unitate dialectică (Fig.2.6). Deducţia 
permite, ca pe baza cunoaşterii teoriei, a generalizării şi abstractizării să se poată trage 
concluzii asupra unor fapte individuale. Astfel cunoscând condiţiile fizico-geografice se pot 
deduce unele aspecte ale structurii economice şi ale ocupaţiei locuitorilor deoarece omul a 
intervenit activ şi a dezvoltat economia conform cu cerinţele şi aspiraţiile sale. 

Metoda analizei presupune cercetarea populaţiei şi aşezărilor prin descompunerea lor în 
părţi componente pentru a se ajunge la cunoaşterea caracteristicilor şi funcţiilor fiecăreia dintre 
ele. În felul acesta analiza permite pătrunderea în intimitatea structurală şi funcţională, 
descoperirea şi înţelegerea legăturilor dintre părţi. 

Analiza geografică nu trebuie să coboare până la nivelul unor individualităţi prea restrânse 
ci trebuie să se oprească la grupe mari de individualităţi, grupe care joacă rol de părţi 
componente ale întregului, deoarece acolo unde începe împărţirea componentelor încetează 
sfera de interes a geografiei, acolo este limita ei inferioară. 

Analiza geografică a aşezărilor se face prin „demontarea” acestora şi reprezentarea 
cartografică a fiecărei componente. Examinarea repartiţiei şi diferenţierilor spaţiale ale 
componentelor duce la înţelegerea mecanismului aşezării ca sistem şi a funcţiei fiecărei părţi 
componente. 

Metoda sintezei. Dacă analiza determină structura şi funcţionalitatea unui sistem pornind 
de la existenţa acestuia, sinteza presupune constituirea sub formă abstractă (ca model) sau 
fizică a unui sistem care să aibă o anumită funcţionalitate şi anumite proprietăţi. Aceste două 
metode se întrepătrund şi se condiţionează reciproc căci sinteza nu poate exista fără analiză şi 
invers, formând împreună o unitate dialectică. Utilizarea sintezei în studiul populaţiei rezidă din 
necesitatea cunoaşterii acesteia în unitatea şi integritatea sa, chiar dacă am recurs şi la analiză. 

Metoda ipotetică vizează cunoaşterea faptelor, în ordinea apariţiei şi dezvoltării lor istorice. 
Fiecare fapt geografic este studiat în devenirea lui, cu atât mai mult cu cât ele au avut ritmuri 
diferite de dezvoltare. Studierea apariţiei şi evoluţiei fiecărui component permite cunoaşterea 
legilor dezvoltării lui şi pe această bază se poate elabora prognoza geografică privind evoluţia 
sa viitoare. 

Metoda cartografică, prin varietatea reprezentărilor geografice, profile, diagrame, 
cartograme, blocdiagrame, schiţe panoramice, permte ilustrarea populaţiei şi aşezărilor sub 
toate aspectele şi surprinderea interacţiunii sau evoluţiei spaţiale ori temporale a acestora. 
Utilizarea hărţii permite atât efectuarea cercetării cât şi reprezentarea rezultatelor acesteia. 

Oferind privirii imaginea întregului teritoriu analizat, harta permite sesizarea mai facilă a 
unor relaţii spaţiale între componentele acestuia. Utilitatea şi importanţa hărţii rezidă şi din  
faptul că în final, pe baza suprapunerii hărţilor, care reprezintă diverse componente, se poate 
realiza regionarea geografică. Toate produsele cartografice realizate au un caracter analitic în 
timp ce hărţile au un caracter sintetic. 

Metoda matematică este cea mai adecvată metodă ce corespunde cel mai bine cu 
concepţia  sistemică asupra populaţiei. Utilizarea unor formule matematice permit studierea şi 
exprimarea dezvoltării populaţiei şi aşezărilor, elaborarea unor modele matematice ale acestora 
şi chiar prognoza dezvoltării lor viitoare. 
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Pentru analiza structural-funcţională a populaţie şi aşezărilor se poate utiliza din 

matematică: analiza corelaţională, analiza factorială, teoria mulţimilor, teoria informaţiei 
etc.Conceptualizarea reprezintă ea însăşi un aspect important al matematizării. 

Metoda modelării facilitează construirea unei reprezentări abstracte a  realului (sistemului 
real) cu menţinerea părţilor şi proprietăţilor caracteristice şi importante şi a putea surprinde 
legăturile funcţionale. În cazul populaţiei şi aşezărilor se poate utiliza cu succes modelarea 
ideală (teoretică), neputând realiza o modelare materială, concretizată în construcţia mentală, 
imaginară a unui model al realităţii geografice, ce poate fi exprimat în diverse moduri: grafic, 
verbal (descriptiv) sau cu ajutorul simbolurilor. 
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Modelarea matematică are mare importanţă nu numai pentru cunoaşterea stării actuale  a 
unei comunităţi, ci şi pentru prognoza evoluţiei sale viitoare, prin calcularea efectelor pe care le-
ar avea variaţia fiecărui factor. Pe această cale s-au putut elabora modele optime pentru 
dezvoltare, în vederea organizării raţionale a activităţii umane şi a intervenţiei asupra naturii 
într-o manieră care să evite poluarea, ruperea echilibrelor naturale şi epuizarea unor resurse 
naturale. 

Metoda experimentală are o utilizare limitată, neputându-se reproduce în condiţii de 
laborator o serie de procese şi fenomene naturale, sociale sau economice. Pot fi  considerate 
drept  „experimente” o serie de acţiuni umane, cum ar fi lucrările hidrotehnice, lucrările de 
organizare a teritoriului, apariţia de noi oraşe, amplasarea şi dezvoltarea întreprinderilor 
industriale, care modifică funcţionalitatea peisajului  în ansamblu sau a diferitelor lui părţi 
componente. Chiar dacă nu pot fi provocate, pe teren pot fi găsite destule „experimente” deja 
efectuate sau în curs de desfăşurare, care pot fi studiate cu multă atenţie. 

Metoda comparativă, prin potenţialul său cognitiv, ne-a conduce la identificarea unor 
proprietăţi ale aşezărilor analizate care reies din compararea unor fapte geografice ce le 
caracterizează. Prin compararea unor fapte geografice actuale cu altele mai vechi sau prin 
compararea formelor aceluiaşi fenomen de pe întreg spaţiul, descoperim alte forme sau 
reconstituim evoluţia fenomenului.Tot prin utilizarea comparaţiei, se poate realiza şi tipologia  
aşezărilor. 

Clasificare, regionare, ierarhizare. Preocupările de tipologie a aşezărilor, fac parte din 
metodologia tradiţională specifică de cercetare a geografiei. Desigur că cele trei modalităţi de 
tipologie – clasificare, regionare, ierarhizare – prin  criteriile, taxonomia şi scopul fiecăreia se 
diferenţiază între ele, dar pleacă totuşi de la aceeaşi idee a organizării spaţiului geografic în 
complexe teritoriale, în individualităţi geografice bine conturate, cu un anumit profil geografic 
specific. 

Criteriile care stau la baza unei tipologii pot fi foarte diferite, mai simple sau mai complexe, 
mai puţine sau mai numeroase. Astfel, adesea se folosesc criterii genetice, morfologice, 
dimensionale, funcţionale etc. 

Clasificarea grupează împreună faptele geografice care au unele trăsături comune, 
corespunzătoare criteriului adoptat, indiferent de poziţia şi relaţiile lor spaţiale. Întrucât faptele 
geografice au o existenţă spaţială bine definită, pe lângă clasificare, se impune şi o regionare 
(individualizare) şi ierarhizare (ordonare a lor, ceea ce înseamnă o delimitare spaţială în unităţi 
din ce în ce mai mici, cu caracteristici tot mai particulare. În felul acesta cele trei metode 
tipologice sunt strâns legate între ele, fiecare prezentând unele nuanţe definitorii: în timp ce 
clasificarea operează cu abstracţii, regionarea se aplică spaţiului concret, pe care îl împarte în 
unităţi de diverse mărimi şi complexităţi cărora ierarhizarea le dă o anumită ordine. 

Nu este acelaşi lucru a clasifica aşezările (după geneză, morfostructură, dimensiuni, 
funcţie) cu regionarea sau ierarhizarea acestora care se face după gradul de complexitate. 
De aceea, în practica geografică, clasificarea, regionarea şi ierarhizarea sunt legate dialectic, şi 
se realizează, adesea, în procesul unitar al încercării de a descoperi o anumită ordonare 
valorică şi spaţială reală a faptelor sau de a impune o ordonare mai mult sau mai puţin 
artificială. În felul acesta, tipologia geografică devine un proces complex, care presupune 
divizarea în unităţi teritoriale ierarhizate şi caracterizarea fiecărei unităţi pentru a o putea 
deosebi de celelalte. 
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3. NUMĂRUL  POPULAŢIEI 
 
3.1. Numărul  populaţiei 
Numărul populaţiei este un indicator de maximă generalitate, privit întotdeauna în strânsă 

legătură cu caracteristicile de spaţiu şi timp. Ca urmare, combinarea celor trei caracteristici 
(efectiv, spaţiu, timp), justifică utilizarea unor noţiuni distincte privind acest indicator. Având în 
vedere teritoriul pe care îl locuieşte deosebim: numărul populaţiei unei localităţi, al unei zone 
(regiuni), al unei ţări, al unui continent sau al populaţiei mondiale.  Privită prin prisma diverselor 
caracteristici demografice, socio-economice, culturale, teritoriale etc., care o definesc, populaţia 
este o colectivitate eterogenă. În cadrul ei se pot individualiza însă subcolectivităţi sau 
subpopulaţii, care se caracterizează printr-un grad mai ridicat de omogenitate decât ansamblul 
din care fac parte, având la bază: 

- caracteristici cantitative: dinamică, mobilitate, densitate, structură; 
- caracteristici calitative: resurse de muncă, relaţii sociale, tradiţii, obiceiuri. 
Distribuţia populaţiilor pe subcolectivităţi în funcţie de diferite caracteristici, proporţiile 

dintre subpopulaţii, ca şi dintre acestea şi ansamblu, reprezintă structura sau starea populaţiilor.   
Evoluţia unei populaţii în ansamblul său, trecerea de la o stare la alta depinde, pe de o 

parte, de efectivul şi structura sa iniţială, iar pe de altă parte, de mişcarea naturală şi migratorie. 
Este evedent faptul că un anumit număr şi o anumită structură a populaţiei influenţează sensibil 
intensitatea fenomenelor demografice, după cum, trecerea de la o anumită stare a populaţiei la 
o nouă stare, pe măsura înaintării în timp, este rezultatul intensităţii fenomenelor mişcării 
naturale şi migratorii.  

Urmărirea dinamicii în timp a efectivului unei populaţii permite descoperirea unui anumit 
„model de evoluţie” a populaţiei respective. 

Orice studiu geodemografic sistematic începe cu determinara efectivului, numărului sau 
mărimii populaţiei totale. Trebuie precizat de la început că numărul total al populaţiei este un 
agregat macrodemografic ce cuprinde aproximativ 100 de generaţii coexistente, apărute într-o 
sută de ani. Acest număr poate fi stabilit la un recensământ, poate fi estimat prin calcule sau 
determinat la mijlocul unui interval de timp. 

Precizia calculelor demografice, comparabilitatea pe plan naţional şi internaţional, 
fundamentarea analizelor demografice reclamă definirea unitară a conceptelor folosite şi a 
metodelor pentru determinarea numărului populaţiei. 

Numărul înregistrat al populaţiei este numărul determinat nemijlocit cu prilejul 
recensământului populaţiei sau al altor operaţii statistice similare, reprezentând populaţia la 
momentul critic al înregistrării, ca număr fizic. Acest este primordial în demografie, pe baza lui 
efectuându-se diferite calcule demografice, fapt pentru care el este readus – cu procedee relativ 
simple – la momentul 1 ianuarie al anului respectiv. Deasemenea, cu ajutorul numărului 
populaţiei se determină densitatea acesteia, precum şi indicatorii foarte importanţi ai ritmului 
mediu de creştere demografică. 

Numărul calculat al populaţiei este numărul determinat pentru o dată sau pentru o 
perioadă oarecare, pentru care nu există informaţii, prin diferite metode de calcul. Determinarea 
unui asemenea număr se poate face pentru trecut, pentru o perioadă curentă, dar şi pentru o 
perioadă mai mică sau mai mare în viitor. Din acest punct de vedere, numărul calculat al 
populaţiei poate fi: estimat sau proiectat. 

Numărul estimat al populaţiei este numărul ce se stabileşte pentru o perioadă trecută sau 
pentru o perioadă curentă. Pentru determinarea acestuia sunt necesare cel puţin datele 
ultimului recensământ şi cele ale mişcării naturale a populaţiei sau, cel puţin, datele a două 
recensăminte ale populaţiei. 

Numărul proiectat al populaţiei este numărul determinat prin calcul pentru o perioadă 
viitoare, folosind diferite metode şi ipoteze. 

Numărul populaţiei, privit din punct de vedere al seriilor dinamice sau de timp, poate fi 
indicator de moment (numărul populaţiei la data recensământului sau la un alt moment). El 
poate fi însă şi indicator de interval (numărul mediu al populaţiei într-o anumită perioadă, într-un 
an etc.). Dacă pentru unele calcule sau analize este indispensabil numărul populaţiei, ca 
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indicator de moment, în schimb pentru majoritatea indicilor descriptivi (natalitatea, mortalitatea 
etc.), care sunt valori de interval, comparabilitatea cere folosirea numărului populaţiei ca medie, 
ca indicator de interval.   

Numărul total al populaţiei reprezintă valoarea absolută a efectivului 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 )                                               (3.1) 
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 imigraţi); 
E = numărul celor plecaţi în aceeaşi perioadă (ieşiţi sau emigraţi). 
Pentru exemplificare vom utiliza datele recensământului din 7 ianuarie 1992, când 

România a înregistrat 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 

Numărul mediu al populaţiei, 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: 

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

2
PPP 21

m
+

=                                                          (3.2) 

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: 
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- media cronologică simplă: se utilizează în cazurile când se cunosc date privind numărul 
populaţiei în diferite momente separate prin intervale egale de timp: 
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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 
1 octombrie 1993 - 22.751.589 locuitori 
1 ianuarie 1994 - 22.743.646 locuitori 

şi întrucât momentele sunt separate prin intervale egale de timp, numărul mediu al populaţiei se 
calculează ca medie cronologică simplă, astfel:   
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- media cronologică ponderată se utilizează atunci când termenii seriei de momente ce 
reprezintă numărul populaţiei sunt separaţi între ei prin intervale inegale de timp: 
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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 
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- media geometrică se obţine prin extragerea rădăcinii pătrate din produsul rezultat din 
numărul populaţiei la începutul (P1) şi sfârşitul perioadei (P2) analizate: 

21m PPP ⋅=                                                             (3.5) 
Utilizând aceleaşi date ca în exemplele anterioare, numărul mediu al populaţiei României 

pentru anul 1993, calculat ca medie geometrică, a fost: 
227595270298,74693601,47722274364622775421Pm =⋅=⋅=  

- cu ajutorul integralei: 
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P                                                     (3.6) 

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 

         ∫
2

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

Numărul mediu al populaţiei în decursul unui an, care se ia în considerare în calculul 
indicilor demografici, este acela estimat la mijlocul anului, adică, la 1 iulie. 

Estimarea (actualizarea) numărului populaţiei, se face prin adăugarea sporului natural 
şi migratoriu la populaţia existentă, după formula: 

Pe =  P1 + ( N - M ) + ( I - E ) = P1 + ∆n + ∆m                                                  (3.7) 
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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 relaţia (3.1) 

 
 

3.2. 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: 
 - un sistem închis (populaţie închisă) în care intrările sunt reprezentate de naşteri (N) iar 

ieşirile de decese (M)  
 - un sistem deschis (populaţie deschisă) la care pe lângă variabilele anterioare se mai 

adaugă imigrările (I) şi emigrările (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 modificare în timp a efectivului populaţiei, se măsoară prin diferenţa dintre 

numărul populaţiei la anumite momente. 
Prezentăm în continuare o serie de indicatori cu ajutorul cărora se poate descrie şi analiza 

evoluţia numărului de locuitori: 
Sporul absolut pe întreaga perioadă, reprezintă diferenţa dintre numărul populaţiei de la 

sfârşitul perioadei şi cel de la începutul perioadei: 
Sa = P2 - P1                                                                                     (3.8) 

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.  
Sporul mediu anual, reprezintă raportul dintre sporul absolut şi numărul anilor întregi ai 

perioadei de referinţă: 

n
E)(IM)(N

n
S

n
P

n
PPS a12

m
−+−

===
−

=
∆                                    (3.9) 

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

Sm = 342.83
15

125.250.1
15

910.559.21035.810.22
==

−  locuitori 

adică numărul de persoane cu care a crescut populaţia României în medie pe an în perioada 
1977 - 1992. 
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Ritmul (rata) creşterii pe întreaga perioadă, rezultă din raportarea sporului populaţiei la 
numărul populaţiei de la începutul perioadei exprimat în procente: 

1001)
P
P(100

P
PP100

P
∆PR

1

2

1

12

1
c ⋅−=⋅

−
=⋅=                                 (3.10) 

 
sau 

 

100
P

DD100
P

E)(IM)(NR
m

mn

m
c ⋅

+
=⋅

−+−
=                                 (3.11) 

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 :  

%79,5100
910.559.21

125.250.1Rc =⋅=  

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.  

Ritmul (rata) mediu anual de creştere, 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: 

1001)
P
P(1001)R(R n

1

2n
cmac ⋅−=⋅−=                                      (3.12) 

unde: 
Rmac = ritmul mediu anual de creştere a populaţiei; 
Rc = ritmul creşterii pe întreaga perioadă; 
n = numărul anilor ce alcătuiesc perioada.   
Formula se deduce din: 

P2 = P1(1+Rmac)n                                                                                  (3.13) 
având la bază ipoteza că numărul populaţiei se modifică în progresie geometrică. 

Utilizând datele recensământului din 1977 şi 1992 vom obţine: 
%42,12100)179,5(  R 15

mac =⋅−=  
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. 

Ritmul mediu anual al sporului, se obţine din raportând sporul mediu anual la numărul 
populaţiei de la începutul perioadei exprimat în procente, astfel: 

100
P
S  R

1

m
mas ⋅=                                                        (3.14) 

unde: 
Rmas = ritmul mediu anual al sporului; 
Sm = sporul mediu annual; 
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                                                    (3.15) 

Pentru România, ritmul mediu anual al sporului în intervalul 1977-1992 a fost: 
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Rmas = =⋅ 100
910.559.21

342.83  0,38 % ≈ 0,4 % 

Creşterea populaţiei, 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 )                                              (3.16) 
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 pentru 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. 
Creşterea totală a populaţiei, 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                             (3.17) 

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; 
∆n = bilanţul natural;  
∆m = bilanţul migratoriu; 
Notă: în literatura geografică de specialitate acest indicator se mai numeşte şi “sporul 

absolut pe întreaga perioadă”, vezi relaţia (3.8).  
Exemplificând:  

P2 - P1 = (249.994 - 263.323) + (0 - 18.446) = (-13.329) + (-18.446) = 
=  - 31.775 locuitori 

Astfel, România, a înregistrat la 1 ianuarie 1994 un deficit de 31.775 locuitori faţă de 1 
ianuarie 1993. 

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

∆n = N – M                                                         (3.18) 
Notă: în literatura geografică de specialitate acest indicator geodemografic mai este 

cunoscut şi sub denumirea de “spor”, “excedent”, “deficit”, “bilanţ” natural, în funcţie de raportul 
dintre N şi M.  

Considerăm însă că noţiunea cea mai adecvată este cea de “bilanţ demografic natural” 
(∆n). Acesta putând fi:  

- pozitiv (+∆n) când N > M 
- neutru (∆n = 0) când N = M 
- negativ (-∆n) când N < M 
România a înregistrat în 1993 un bilanţ demografic natural de:  

∆n = 249.994 - 263.323 =  - 13.329 persoane 
Creşterea migratorie, reprezintă diferenţa dintre numărul imigranţilor (I) şi emigranţilor (E) 

într-o anumită perioadă:  
∆m = I – E                                                       (3.19) 
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Notă: în literatura geografică de specialitate acest indicator geodemografic mai este 
cunoscut şi sub denumirea de “spor”, “excedent”, “deficit”, “bilanţ” migrator, în funcţie de raportul 
dintre I şi E. Considerăm însă că noţiunea cea mai adecvată este cea de “bilanţ demografic 
migratoriu” (∆m). Acesta poate fi:  

 - pozitiv (+∆m) când I < E 
 - neutru (∆m = 0) când I = E 
 - negativ (-∆m) când I > E 
România a înregistrat în 1993 un bilanţ demografic migrator de:  

∆m = 0 - 18.446 =  - 18.446 persoane 
Rată (ritm) de creştere naturală, este indicatorul ce măsoară intensitatea creşterii 

naturale a unei populaţii şi se calculează după formula:  

mn1000)
P
M

P
N(1000)

P
MN(1000

P
Dn  R

mmmm
n −=⋅−=⋅

−
=⋅=                  (3.20) 

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 deceselor de 263.323 

iar numărul populaţiei la 1 iulie de 22.759.533 locuitori. 
  

00
0

n 6.0
533.759.22

329.131000
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323.263994.249  R −=
−
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=  

  
Rata (ritmul) de creştere migratorie, este indicatorul ce măsoară intensitatea migraţiei 

unei populaţii şi se calculează după formula: 
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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, rezultând 

că: 

00
0

m 8,0
533.759.22

446.181000
533.759.22
446.180  R −=

−
=⋅

−
=  

Indicele de vitalitate (indicele lui Pearl), este dat de raportul dintre numărul născuţilor vii 
(N) şi numărul deceselor (M) exprimat în procente, într-o anumită perioadă:  

100
M
N  Iv ⋅=                                                         (3.22) 

sau 

100
m
n  Iv ⋅=                                                         (3.23) 

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

0
0

v 95100
323.263
994.249  I =⋅=  

sau 

0
0

v 95100
6,11

11  I =⋅=  

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 
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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.  

Populaţia exponenţială, este populaţia al cărei număr creşte exponenţial funcţie de timp, 
calculată după formula: 

 

)Pn(P
)P2(P  P

12

12
ex +

−
=                                                    (3.24) 

unde: 
Pex = creşterea exponenţială a numărului populaţiei; 
P1, P2 = numărul populaţiei la începutul şi la sfârşitul perioadei; 
n = numărul anilor cuprinşi în perioada analizată. 
Pentru intervalul de timp delimitat de recensămintele din 1977 şi 1992, rata de creştere 

exponenţială este: 
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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: 

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

cresterede rata 
100Dp =                                                  (3.25) 

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

22272501977250ani
0,4
100 D  p =+===  

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

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

crestere de rata 
50J =                                                     (3.26) 

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

375ani
0,14
50  J ==   

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

Bilanţul demografic general, cuprinde: 
- bilanţul demografic natural;  
- bilanţul demografic migrator. 



 45

Bilanţul demografic general este este expresia “feed-back”-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.  
Bilanţul demografic general poate fi:  
- pozitiv când  N + I > D + E situaţie în care numărul populaţiei este în creştere datorită 

natalităţii şi imigraţiei 
- egal cu zero, când  N + I = D + E, însemnând că numărul populaţiei este staţionar 
- negativ când  N + I < D + E, caz în care numărul populaţiei este în scădere datorită 

mortalităţii şi emigraţiei. 
Expresia matematică a bilanţului demografic general este:   

Bdg = (N + I) - (D + E)                                                (3.27) 
sau 

Bdg = ( n + i ) - ( d + e )                                              (3.28) 
Exemplificând cu valorile referitoare la România în anul 1993 rezultă că: 
Bdg = ( 249.994 + 0 ) - ( 263.323 + 18.446 ) = 249.994 - 281.769 = - 31.775 persoane 

sau 
Bdg = ( 11 + 0 ) - ( 11,6 + 0,8 ) = 11 - 12,4 = 1,4 0

00  
Aşadar România a înregistrat în 1993 un Bdg negativ, de  - 31.775 persoane sau -1,4 0

00 . 
 

 
3.3. Prognoza demografică 

 
Proiectarea populaţiei presupune estimarea numărului acesteia pentru o perioadă de timp 

mai mică sau mai mare în viitor, în anumite condiţii ipotetice de natalitate, mortalitate şi migraţie. 
Pentru aceasta există două posibilităţi:  

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

- proiectarea numărului populaţiei în mod diferenţiat, după caracteristicile menţionate 
anterior. 

Desigur cea de-a doua metodă este preferată, datorită faptului că răspunde mai bine 
cerinţelor de planificare, economică, socială, urbanistică, etc.  

Metodele de proiectare pot fi:  
- globale: - matematice; 
     - economice; 
- pe componente. 
Metodele matematice de proiectare a populaţiei (Fig.3.1.), presupun adăugarea la 

numărul existent al populaţiei, a ratei de creştere. Dintre acestea amintim: 
- progresia aritmetică, ce utilizează sporul mediu annual:  

Pn = P1 + ∆n                                                        (3.29) 
- progresia geometrică, ce utilizează rata medie:  

Pn = P1(1 + r)n                                                                                 (3.30) 
unde:  

Pn = populaţia proiectată după n ani; 
P1 = populaţia existentă (la ultimul recensământ); 
∆ = sporul mediu annual; 
r = rata medie anuală de creştere; 
n = numărul de ani ai perioadei proiectate. 
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Proiectând populaţia României pentru următorii 25 de ani faţă de recensământul din 1992 
vom obţine (Tabelul 1.1.): 

                                                                 Tabelul 1.1. 
Anii Progresie 

geometrică 
(r = 0,38656 %) 

Progresie 
aritmetică 
∆ = 83.342 

1992 21.559.910 21.559.910 
1997 22.822.070 21.976.620 
2002 26.560.930 22.393.330 
2007 33.986.910 22.810.040 
2012 47.814.580 23.226.750 
2017 73.958.660 23.643.460 

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

metode să se utilizeze pentru perioade scurte. 
Atunci când rata de creştere are tendinţă oscilantă şi se cunosc datele mai multor 

recensăminte se utilizează pentru proiectarea populaţiei prin extrapolare parabola de gradul doi: 
Px = a + bx + cx2,                                                  (3.31) 

când se cunosc trei recensăminte şi de gradul trei: 
Px = a + bx + cx2 + dx3,                                             (3.32) 

când se cunosc patru recensăminte,  
unde: x = intervalul de timp pentru care se face proiectarea;  

Px = numărul populaţiei proiectate; 
a, b, c, = parametrii ecuaţiei.  
Metodele economice 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 corelaţia dintre populaţie şi 
dezvoltare se poate face mai uşor.  

Datorită corelaţiilor 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 acestora.  

Metoda componentelor este cea mai importantă deoarece proiectarea populaţiei se 
realizează prin proiectarea subpopulaţilor pe diverse caracteristici: vârstă, sex, activă, urbană, 
rurală, etc. Această metodă presupune mai întâi proiectarea fenomenelor demografice 
(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. 

Fig.3.1.-Proiectarea populaţiei.
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4. REPARTIŢIA TERITORIALĂ A POPULAŢIEI 
 
4.1. Factorii repartiţiei 
Repartiţia actuală a populaţiei, pe suprafaţa globului, disparităţile atât de evidente care 

apar din acest punct de vedere între diferitele regiuni, reprezintă rezultatul acţiunii şi interacţiunii 
unui număr mare de factori a căror influentă directă sau indirectă poate fi cu caracter de 
favorabilitate sau restrictivitate. Aceşti factori pot fi grupaţi în următoarele categorii (Fig.4.1): 

Factorii fizico-geografici care prin potenţialul lor economic şi de habitat asigură 
permanentizarea sau atracţia temporară a populaţiei într-un anumit teritoriu. Din această 
categorie fac parte: 

- condiţiile geologice: litologia, structura, tectonica, neotectonica, seismicita-tea, resursele 
subsolului; 

- relieful: altitudinea, masivitatea (gradul de fragmentare) şi direcţia generală a culmilor, 
expoziţia versanţilor, declivitatea; 

- condiţiile climatice: radiaţia solară, presiunea atmosferică, temperatura, vântul, 
precipitaţiile, compoziţia atmosferei, zonarea latitudinală şi altitudinală; 

- potenţialul şi caracterul reţelei hidrografice: repartiţia, volumul, caracteristi-cile fizice, 
chimice şi dinamice ale apei; 

- învelişul biotic: componenţa şi extensiunea învelişului vegetal şi a lumii animale; 
- fertilitatea naturală a solului. 
Factorii social-istorici s-au manifestat în mod diferenţiat în spaţiu şi timp, având caracter 

conjunctural în funcţie de condiţiile sociale sau istorice care apar la un moment dat şi într-un 
anumit loc. Includem aici o serie de epidemii ca ciuma, holera care au bântuit în secolele 
trecute şi care au decimat populaţia în locurile în care au izbucnit sau aceasta o fost obligată să 
se retragă, în lipsa mijloacelor de apărare, în alte zone. 

La aceasta se pot adăuga migraţiile determinate de condiţiile economice precare ale unor 
state sau regiuni de pe glob. 

Condiţiile istorice mai îndepărtate sau mai apropiate vremurilor noastre (eliberarea 
naţională a statelor, consolidarea independenţei, urmările războaielor etc.), şi-au lăsat, de 
asemenea, pregnant amprenta asupra răspândirii populaţiei pe Glob. 

Spre exemplu formarea statului Israel în anul 1948, a determinat un puternic aflux al 
populaţiei evreieşti din toată lumea spre noul stat. La fel, acordarea condiţionată a 
independenţei Indiei de către coroana britanică prin separarea grupărilor etnice musulmane de 
cele hinduse şi crearea a două state, India şi Pakistan, din aceeaşi unitate teritorială, a 
determinat regrupari masive de populaţie: cea musulmană majoritar pe actualul teritoriu al 
Pakistanului şi Bangladeshului iar cea hindusă pe actualul teritoriu al Indiei. 

În general factorii istorici au generat fie sporuri sau reduceri, fie deplasări masive de 
populaţie, contribuind la transformarea antropică a unor teritorii, precum şi anumite genuri de 
relaţii între state care au favorizat ori frânat deplasările de populaţie precum şi intensificarea şi 
lărgirea ariilor de populare. 

Factorii economici prin tipul de economie, dotarea tehnică, dezvoltarea industriei, gradul 
de urbanizare şi transporturi, au jucat şi joacă rolul esenţial în repartiţia teritorială a populaţiei. 

Influenţa acestei categorii de factori s-a manifestat în mod diferenţiat în timp fiind mai 
puternică în cea de doua perioadă de evoluţie a societăţii în comparaţie cu prima în care au 
dominat factorii fizico-geografici. 

Economiile naturale practicate de triburile de pigmei din zona ecuatorială a Africii şi cele 
de indieni ale Amazoniei au un potenţial de hrănire limitat, mai ales în condiţiile folosirii unor 
tehnici rudimentare pentru cules, pescuit şi vânat. De asemenea cultivarea primitivă a 
pământului, constând adesea în cultivarea unei singure specii de plante (Africa ecuatorială, 
nord-estul Braziliei, Asia de sud-est ş.a) şi epuizarea rapidă a fertilităţii naturale a solului conduc 
la concentrări şi densităţi reduse de populaţie (3-10 loc/km2). În Brazilia  maniocul, iar în Africa 
ecuatorială, Sudan şi Podişul Decan din India meiul şi sorgul, constituie plantele alimentare de 
bază. 
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Fig. 4.1. – Factorii repartiţiei teritoriale a populaţiei 

 
În opoziţie cu aceasta, tipul de economie modernă cu o puternică dezvoltare a forţelor de 

producţie şi largi posibilităţi de asigurare a resurselor de hrană, favorizează concentrarea şi 
creşterea demografică. 

Este exemplul ţărilor din vestul Europei sau estul şi nord-estul SUA unde gradul de 
dezvoltare şi dotare tehnică favorizează concentrarea populaţiei.  

Astfel de concentrări demografice sunt condiţionate de o echipare tehnică 
corespunzătoare şi avansată a teritoriilor respective, în plus de aceasta progresele tehnicii 
permit accesul populaţiei la noi teritorii. 

Exploatarea unor resurse de subsol situate dincolo de limitele cercului polar ori în zonele 
deşertice nu au fost posibile fără tehnologii avansate care să  permită accesul omului în astfel 
de zone deosebit de ostile. 

Dezvoltarea treptată a industriei, ca factor esenţial de asigurare a prosperităţii unei naţiuni, 
a constituit în acelaşi timp şi un puternic factor de atracţie şi concentrare demografică. De 
exemplu oraşul Roubaix cel mai important centru al industriei lânii din Franţa, în urma 
concentrării producţiei şi-a sporit numărul populaţiei în secolul XIX de peste 15 ori, de la 8000 
de locuitori în 1802, la 124.000 în 1901, din care 2/3 proveneau din zonele limitrofe. 

Valorificarea industrială a unor resurse locale din teritorii slab populate a avut drept 
rezultat concentrarea masivă a populaţiei şi apariţia de oraşe noi. Este cazul marilor complexe 
industriale din Rusia: Kuzbas, Karaganda, Irkutst, Taşkent ş.a. 

Procesul de urbanizare care a cuprins tot mai multe regiuni a avut de asemenea un rol 
important în distribuţia populaţiei. Acesta s-a manifestat atât prin crearea unor mari metropole 
cât şi prin apariţia şi creşterea numărului suburbiilor sau a oraşelor satelit, adesea la distanţe 
mari de zona centrală, având funcţii de “localităţi dormitor” sau funcţii agricole preorăşeneşti. 
Reprezentative în acest sens sunt megalopolisul din nord-estul SUA sau conurbaţia Londrei, 
Parisului,  Moscovei ş.a. 
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Un alt domeniu economic cu implicaţii profunde îl constituie transporturile care au exercitat 
şi exercită un rol însemnat în mobilitatea şi distribuţia spaţială a populaţiei. Dezvoltarea şi 
intensificarea transporturilor maritime a condus la descoperirea de noi teritorii, după cum 
intensificarea şi diversificarea transporturilor inter şi intracontinentale a dus la transformări 
radicale în peisajul Terrei în ultimele două veacuri. 

Factorii demografici se referă la manifestarea indicatorilor de bază ai dinamicii populaţiei, 
care acţionează în mod diferenţiat în spaţiu şi timp, funcţie de nivelul de dezvoltare social-
economică şi culturală a epocii sau teritoriului respectiv, contribuind activ la procesul de 
răspândire a populaţiei. 

Gradul de intensitate al reproducerii populaţiei, aportul migraţiilor externe, influenţează 
ritmurile demografice de creştere, făcând ca în decursul timpului, să apară importante modificări 
în ponderea ocupată de o ţară sau alta de o regiune sau alta, în cadrul populaţiei totale. 

Schimbarea ritmului de evoluţie a indicatorilor demografici (natalitate, mortalitate, bilanţul 
demografic natural şi migratoriu) conduce şi la diferenţierea potenţialului demografic al unor 
ţinuturi, ţări şi continente. 

Astfel, în anul 1920, de exemplu, din totalul populaţiei globului, Europa deţinea 18 %, în 
timp ce Asiei îi reveneau 53 %. După numai 40 de ani, ponderea Europei se reduce la 14,3 % 
pe când a Asiei creşte la 55,8 %, tendinţă care se accentuează şi în perioada următoare. 

Deoarece studiul factorilor demografici constituie principalul subiect al prezentului manual, 
ne limităm pentru moment la această succintă prezentare urmând ca analiza de detaliu să o 
realizăm pe parcursul capitolelor următoare.  

 
 

4.2. Indicatorii repartiţiei 
 
Populaţia şi teritoriul sunt două componente ale mediului geografic legate organic. Pentru 

o populaţie dată teritoriul înseamnă condiţii de viaţă, îmbrăcând diferite semnificaţii: spaţiu de 
hrană, spaţiu de transport, sursă de materii prime şi, desigur, suprafaţă de locuit. Densitatea 
populaţiei este rezultatul unor condiţii istorice, economice şi sociale date şi totodată un factor 
care contribuie la explicarea multor probleme de acelaşi gen. În virtutea unor împrejurări, 
populaţia unei ţări cunoaşte o anumită repartizare geografică care este în continuă schimbare, 
graţie fluxurilor migratorii şi proceselor demografice care au loc în cadrul fiecărei unităţi 
teritorial-administrative.   

La nivelul globului terestru populaţia nu este răspândită uniform, datorită factorilor anterior  
precizaţi care acţionează cu intensităţi diferite de la o epocă la alta şi de la un ţinut la altul. 

Există regiuni cu mari aglomerări umane, după cum există regiuni unde populaţia este 
foarte rară. Pentru a pune în evidenţă această stare de fapt se calculează densitatea populaţiei 
care reprezintă raportul dintre numărul populaţiei şi suprafaţa ocupată de ea. 

Densitatea este expresia răspândirii populaţiei în teritoriu şi reflectă gradul sau intensitatea 
populării acestuia. Desfăşurarea normală a vieţii sociale şi economice într-un teritoriu nu poate 
avea loc dacă efectivul şi densitatea populaţiei n-au atins un prag minim. Densitatea populaţiei 
este, aşadar, una din condiţiile vieţii materiale. Ca urmare, analiza densităţii populaţiei sub cele 
mai variate aspecte prezintă nu numai interes demografic, ci şi social-economic, fiind legată de  
strategia dezvoltării, atât la nivel macroeconomic cât şi în profil teritorial. 

Caracterizarea densităţii populaţiei beneficiază de un sistem de indicatori generali şi 
specifici, cum sunt:  

- densitatea generală, medie sau aritmetică (D), reprezentând raportul dintre numărul 
populaţiei (Np) şi suprafaţa teritoriului (St) pe care aceasta o ocupă, exprimat ca număr de 
locuitori pe km2 sau ha. 

t

p

S
ND =                                                                (4.1.)       

De pildă la 12 octombrie 1999 densitatea populaţiei pe glob a fost de : 

loc./ha0,44 loc./km 44,18
0135.793.00

0006.000.000.D 2 ===  
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Densitatea generală reprezintă aşadar o stare medie şi nu o realitate concretă, prezentă la 
nivelul fiecărei unităţi de suprafaţă, luată în studiu. În această situaţie este foarte importantă 
precizarea caracteristicilor teritoriului respectiv care poate fi  locuit parţial sau în întregime în 
funcţie de prezenţa muntelui, apelor de suprafaţă, vegetaţiei etc. 

Densitatea generală este deci influenţată de o serie de factori şi anume: caracteristicile 
topografice ale regiunii studiate; tipurile de medii: rurale, urbane; desimea aşezărilor; mărimea 
aşezărilor rurale şi urbane ş.a. 

Pentru definirea corectă a densităţilor este foarte important a se preciza teritoriul la care 
raportăm numărul populaţiei, numai cel locuit sau întreaga suprafaţă a regiunii, a ţării 
respective. 

Aşadar pentru a reflecta realitatea concretă, se calculează o serie de densităţi specifice, 
pe fondul densităţii medii obţinându-se astfel indici de densitate comparativă. Enumerăm în 
acest sens următoarele tipuri de densităţi specifice: 

- densitatea fiziologică (Df)(numită şi densitatea generală pe suprafaţa agricolă) este 
definită ca raportul dintre numărul populaţiei (Np) şi suprafaţa agricola (Sag) sau arabilă (Sar): 

ag

p

1f S
ND =                                                                (4.2)            

sau             

ar

p

2f S
ND =                                                                (4.3) 

Aceşti indicatori semnifică „presiunea” populaţiei totale asupra suprafeţei agricole sau 
arabile, considerată ca sursă de subsistenţă. Analiza poate fi mai detaliată, mergând până la 
raportarea totalului populaţiei la fiecare component al fondului funciar (păşuni, fâneţe, vii, livezi, 
păduri etc.) obţinând astfel o gamă mai largă de indici pentru comparaţie. 

- densitatea agrară (Da) reprezintă raportul dintre numărul populaţiei ce trăieşte din 
agricultură (Npa) şi suprafaţa terenurilor agricole (Sag): 

ag

pa
a

S
ND =                                                                (4.4) 

Pentru calculul acestei densităţi ar trebui luată nu numai populaţia ocupată în agricultură, 
ci şi membrii familiilor celor ce lucrează în agricultură. 

- densitatea economică (propusă de geograful francez Pierre George) este raportul dintre 
necesităţile de bunuri şi servicii ale unei populaţii şi resursele devenite disponibile pentru 
aceasta, prin producţie, în zona pe care populaţia o ocupă. Se calculează după formula: 

K'S
KND p

e
×
×

=                                                            (4.5) 

în care:  
Np - numărul populaţiei; 
K   - cantitatea de necesităţi pe un locuitor; 
S    - suprafaţa în km2;         
K'   - cantitatea de resurse produse pe km2. 
Determinarea acestui indicator este dificilă din punct de vedere statistic. 
- densitatea pură (Dp), definită ca raport între numărul populaţiei (Np) şi suprafaţa 

teritoriului care contribuie în mod efectiv la întreţinerea ei (Si) ştiut fiind faptul că modul de 
utilizare a terenurilor participă în grad diferit la întreţinerea populaţiei: 

Si
NpDp =                                                             (4.6) 

- densitatea potenţială exprimă relaţia cantitativă dintre populaţie şi resursele economice 
totale. În acest sens se calculează densitatea populaţiei maxime, adică raportul dintre resurse şi 
populaţia maximă care poate fi susţinută de aceste resurse. 

- densitatea populaţiei urbane sau rurale respectiv raportul dintre numărul populaţiei şi 
suprafaţa oraşului sau satului propriu-zis sau a totalului suprafeţei încadrate, din punct de 
vedere administrativ. Mai mult chiar pot fi determinaţi o serie de indici specifici de densitate, 
cum ar fi: densitatea brută, când se raportează populaţia la întreaga suprafaţă a teritoriului 
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construit, sau densitatea netă, care exprimă raportul dintre totalul populaţiei şi suprafaţa zonei 
rezidenţiale (fără dotările economice, sociale, culturale etc.). 

O semnificaţie practică deosebită o are densitatea aşezărilor umane, satele calculându-se 
la 100 km2, iar oraşele la 1000 km2. 

- densitatea pe unităţi teritoriale cu specific geografic (pe unităţi de relief), care evidenţiază 
numărul de locuitori ce revine la o unitate de suprafaţă din zonele de luncă, de câmpie, dealuri, 
podişuri sau munţi, prezente într-un anumit teritoriu administrativ. 

În funcţie de fenomenele pe care dorim să le punem în evidenţă şi scopul practic pe care îl 
urmărim, se pot calcula şi alţi indicatori care împreună cu indicatorii de densitate prezentaţi tind 
să reflecte situaţii specifice cât mai aproape de realităţile concrete privind densitatea populaţiei 
în corelaţie cu nivelul dezvoltării economice. 

Enunţăm în acest sens următorii indicatori: 
- indicele (coeficientul) de arealitate (a), este mărimea inversă a densităţii populaţiei şi 

exprimă valoarea medie a suprafeţei teritoriale ce revine unui locuitor: 

Np
Sa =                                                              (4.7) 

Utilizând aceleaşi valori cu care am calculat densitatea generală vom obţine: 

ha/loc. 2,26/loc.Km 0,0226
0006.000.000.

0135.793.00a 2 ===  

Rezultă că fiecărui locuitor al Terrei în anul 1999 îi reveneau peste 2 ha din suprafaţa de 
uscat. 

- distanţa medie dintre doi locuitori, indicator care face abstracţie de realitatea concretă, 
porneşte de la iopteza că populaţia ar fi repartizată uniform în teritoriu, fiecare locuitor fiind 
amplasat în centrul unui pătrat cu o suprafaţă egală cu coeficientul de arealitate. El precizează, 
aşadar, distanţa medie ce separă un locuitor de altul, în condiţiile date, şi se calculează astfel: 

a1,2d
_

=                                                             (4.8) 
a - coeficientul de arealitate 
Utilizând valoarea coeficientului de arealitate pentru populaţia Terrei vom obţine: 

180mKm0,180399480,15033291,20,02261,2d ==×==
−

 
Aceasta înseamnă că distanţa medie dintre doi locuitori ai Terrei, considerând numai 

suprafaţa de uscat este de 180 m. 
- distanţa standard (ds)este indicatorul ce reflectă distanţa medie a tuturor locuitorilor unui 

teritoriu faţă de centrul lui. Fie 
_

x  şi 
_

y  coordonatele (latitudinea şi longitudinea) centrului 
populaţiei, atunci distanţa de la fiecare punct 

−
i faţă de centru va fi dată de formula: 

2_

i

2_

ii yyxxd ⎟
⎠
⎞
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⎛ −=                                                (4.9) 
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în care:  
pi  - efectivul populaţiei din punctul i; 
xi , yi - latitudinea şi longitudinea punctului i; 
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5. DINAMICA POPULAŢIEI 
  

Noţiunea de populaţie presupune existenţa unei comunităţi umane bine delimitate în timp 
şi spaţiu. Această comunitate nu este o „aglomerare” de oameni, ci ea funcţionează ca un 
sistem caracterizat în principal prin dinamică, integritate, autostabilitate, autoorganizare şi 
ierarhizare. 

Dinamica demografică se caracterizează la rândul ei prin modificări cantitativ-structurale 
permanente, datorate mişcării naturale, teritoriale (migratorii), sociale, culturale şi politice 
(Fig.5.1). 

În cazul în care colectivitatea umană evoluează (se reînoieşte) mereu numai sub efectul 
mişcării naturale (naşteri şi decese) populaţia respectivă este considerată un sistem demografic 
de tip închis fiind expresia completă a modelului populaţiei stabile. 

Populaţia însă poate evolua şi ca un sistem deschis: numărul şi structura sa fiind 
influenţate de mişcarea migratorie (imigrări şi emigrări). 

Aşadar, dinamica demografică, respectiv,  mişcarea generală a populaţiei, cea care 
influenţează în mod direct numărul populaţiei se compune din două mişcări, naturală şi 
migratorie care la rândul lor constituie subsisteme ale sistemului demografic ce pot funcţiona 
independent sau în comun. 

Ecuaţia mişcării generale a populaţiei este următoarea: 
Pt = Po + (N - M) + (I - E)                                  (5.1) 

în care: 
Pt - populaţia totală 
Po - populaţia iniţială 
N - natalitatea 
M - mortalitatea 
I - imigrări (intrări) 
E - emigrări (ieşiri) 
Dacă N-M este bilanţul demografic natural, atunci I-E este bilanţul demografic migratoriu. 

Într-un sens mai general primul reprezintă creşterea (descreşterea) naturală, cel de-al doilea, 
creşterea (descreşterea) migratorie. 

Aşadar mişcarea generală a populaţiei are drept consecinţă modificarea numărului, 
structurii şi caracteristicilor demografice ale unei comunităţi umane. 

 
 

5.1. Mişcarea naturală a populaţiei 
 
5.1.1. Generalităţi 
Orice comunitate umană se caracterizează din punct de vedere cantitativ şi structural prin 

existenţa a două trăsături ce o definesc şi anume efectivul şi generaţiile ce o alcătuiesc. 
Aceste două trăsături se află într-un proces continuu de transformare atât efectivul cât mai 

ales generaţiile; în fiecare clipă se produce o modificare, fiecare an înregistrează noi generaţii, 
în timp ce cele existente se reduc ca urmare a mortalităţii.  

Procesul acesta permanent de împrospătare de regenerare poartă denumirea de mişcare 
naturală, fenomen care poate fi studiat din cele mai diferite puncte de vedere. 

Dacă numărul populaţiei poate să rămână relativ acelaşi o lungă perioadă de timp, datorită 
mişcării naturale, respectiv natalităţii şi mortalităţii, în schimb se produce o înlocuire permanentă 
a unor generaţii cu altele.  

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

Pentru ca şi numărul populaţiei să înregistreze o creştere în timp nu este suficient numai 
ca 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. 
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Fig.5.1.-Dinamica populaţiei 

 
Din punct de vedere al succesiunii generaţiilor, 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 important îl are deci nu 
numai numărul de copii sau descendenţa finală ci şi mortalitatea. Dacă aceasta 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 iar una subunitară o reproducere îngustă şi deci în viitor declinul 
demografic. 

Dacă naşterea şi decesul sunt considerate evenimente biologice, natalitatea şi 
mortalitatea sunt considerate ca mase de evenimente a căror intensitate înregistrează variaţii 
considerabile în timp şi spaţiu datorită condiţionării lor social-economice. 

Ca urmare, mişcarea naturală a populaţiei exprimă în modul cel mai expresiv caracterul 
dual al fenomenelor demografice: biologic şi social. În mod corespunzător analiza mişcării 
naturale trebuie să recurgă la scheme complexe, la modele şi teorii sociologice şi economice 
care să ajute la explicarea relaţiilor complexe, ce se formează între variabilele demografice şi 
cele sociale. Spre exemplu, se poate presupune că o natalitate foarte ridicată şi deci o înmulţire 
a populaţiei, întâlnind rezistenţa altor sisteme din societate, resurse limitate în primul rând, 
poate fi cauza unei mortalităţi ridicate datorită unei suprapopulări. Altminteri, va fi greu de 
înţeles de ce mişcarea naturală a populaţiei are intensităţi diferite în raport cu nivelul de 
dezvoltare a ţărilor, a mediului urban şi rural, de la o categorie socială la alta sau din punct de 
vedere teritorial. 

În studiul mişcării naturale a populaţiei se utilizează un număr însemnat de noţiuni, 
concepte şi indici fapt pentru care propunem o succintă precizare a acestora. 

Nupţialitatea defineşte mulţimea căsătoriilor încheiate sau existente într-o perioadă de 
timp determinată, de regulă un an calendaristic. 
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Divorţialitatea reprezintă mulţimea divorţurilor care s-au produs într-o populaţie în decursul 
unei perioade de timp, de obicei un an calendaristic. 

Natalitatea caracterizează mulţimea născuţilor vii în cadrul unei colectivităţi umane. 
Fecunditatea reprezintă capacitatea fiziologică a femeii sau a cuplului conjugal de a naşte 

copii vii. 
Fertilitatea este manifestarea efectivă a fecundităţii femeii, cuplului sau a unei populaţii de 

a naşte copii. 
Vârsta de reproducere, sinonimă  cu vârsta fertilă, este intervalul de timp în care fiinţa 

umană este capabilă să procreeze. 
Comportamentul reproductiv sau procreator se manifestă prin atitudinea cuplului conjugal 

faţă de propria reproducere, adică faţă de dimensiunea finală a familiei (numărul total de copii). 
Planificarea familială presupune determinarea conştientă de către cuplu a numărului total 

de copii şi a eşalonării în timp a naşterii acestora. 
Mortalitatea generală cuprinde mulţimea deceselor produse în cadrul unei populaţii într-o 

perioadă de timp determinată, de obicei un an calendaristic. 
Mortalitatea infantilă se referă la mulţimea deceselor populaţiei în vârstă de 0 ani, 

înregistrate într-o anumită perioadă de timp, de obicei un an calendaristic. 
Bilanţul demografic natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi numărul 

celor decedaţi din cadrul unei populaţii într-o unitate de timp. 
 

 
5.1.2. Natalitatea 

 
5.1.2.1. Noţiuni, concepte, factori 
Natalitatea este criteriul fundamental de definire a politicii demografice a oricărei ţări, de 

încurajare a acesteia (pronatalistă) sau de limitare a ei (antinatalistă). 
Deşi în esenţă naşterea este un eveniment biologic, natalitatea ca fenomen demografic 

este determinată de un număr mare de factori sociali, economici, culturali, frecvenţa naşterilor 
în cadrul unei comunităţi umane reflectă în ultima instanţă, modele culturale complexe în care 
sunt implicate instituţii sociale, atitudini şi valori, societatea în întregul ei.  

Demograful şi sociologul american Norman B. Ryder, citat de Vladimir Trebici, spunea: 
„Nu există în istoria personală un eveniment mai semnificativ pentru viitor decât acela de a 
deveni părinte şi nu este normă de comportament mai importantă pentru supravieţuirea 
societăţii decât o fertilitate adecvată”(20). 

Naşterea şi viaţa în cadrul speciei umane au o condiţionare profund socială, bine 
evidenţiată de-a lungul istoriei omenirii. Factorul biologic, fără să fi fost eliminat, se află sub 
stăpânirea factorului social, cu excepţia cazurilor de dezechilibru dintre sistemul demografic şi 
celelalte sisteme din societate, în primul rând cel biologic şi ecologic. 

Ca fenomen demografic natalitatea se referă la frecvenţa născuţilor-vii în cadrul unei 
populaţii, calculat ca raport între numărul acestora şi populaţia de la mijlocul intervalului, 
exprimat la 1000 de locuitori. 

Evenimentul biologic însă, nu caracterizează toată populaţia ci numai o parte a acesteia şi 
anume populaţia feminină de vârstă fertilă (cuprinsă convenţional între 15 şi 49 de ani). Acest 
segment de populaţie reprezintă aproximativ un sfert din populaţia totală şi cam jumătate din 
populaţia feminină totală. Ea cuprinde 35 de cohorte sau generaţii anuale iar în piramida 
vârstelor ele reprezintă 35 de clase anuale de vârstă, corespunzând unui număr de 35 de 
generaţii. 

Frecvenţa naşterilor în această subpopulaţie se numeşte fertilitate şi se subînţelege 
feminină, deşi se poate vorbi şi de o fertilitate masculină. 

Analiza natalităţii în optică transversală trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 
Intensitatea natalităţii care înregistrează diferenţieri însemnate în funcţie de mediu (urban-

rural), precum şi în profil teritorial. Devine astfel necesară stabilirea intensităţii fenomenului în 
cadrul acestor colectivităţi specifice, contribuţia lor la formarea ratei generale de natalitate, 



 55

precum şi analiza factorilor de natură demografică, social-economică şi  culturală, care 
determină diferenţierile respective. 

De regulă, natalitatea este mai intensă în mediul rural, şi, ca urmare, zonele cu un grad 
redus de urbanizare, se plasează în categoria celor cu natalitate ridicată. 

Această situaţie nu trebuie generalizată, deoarece gradul de urbanizare este numai unul 
din multitudinea de factori care influenţează nivelul natalităţii. Există destule situaţii când 
natalitatea a fost mai mare în mediul urban, datorită structurii pe vârste a populaţiei din mediul 
rural, mai puţin favorabilă unei natalităţi ridicate. 

Variaţia teritorială a natalităţii populaţiei este efectul acţiunii conjugate a tuturor factorilor 
care influenţează, într-un sens sau altul, intensitatea fenomenului. Ca urmare, este utilizată 
frecvent în modelele de analiză demografică, în calitate de variabilă rezultativă. 

Dacă pentru alte fenomene demografice analiza evoluţiei în timp nu întâmpină dificultăţi 
prea mari, pentru natalitate, însă, aceasta este o întreprindere grea datorită dificultăţii în 
cuantificarea influenţei factorilor determinanţi. 

Natalitatea, prin importanţa pe care o are asupra evoluţiei populaţiei, constituie substratul 
fundamental al măsurilor de politică demografică, deoarece, elementul subiectiv, care poate fi 
influenţat prin asemenea măsuri, este mai pronunţat decât în cazul mortalităţii populaţiei. De 
aceea o politică pronatalistă poate da rezultate pozitive numai în cazul în care măsurile 
adoptate sunt fundamentate ştiinţific. Această cerinţă este condiţionată de stabilirea corectă a 
factorilor social-economici şi culturali care determină atitudinea sau comportamentul demografic 
al populaţiei faţă de propria reproducere. 

Analiza natalităţii pe segmente de populaţie delimitate după caracteristici socio-
economice, culturale, teritoriale etc., urmăreşte să definească tocmai influenţa acestor factori 
asupra intensităţii fenomenului. Cercetările anterioare au pus în evidenţă legătura existentă 
între nivelul veniturilor şi dimensiunea familiei, legătura 
ce poate fi descrisă sub forma unei parabole de gradul II (Fig.5.2). 

S-a constatat, astfel, că un nivel redus al veniturilor, urmare a unei productivităţi a muncii 
scăzute sau a unor inechităţi flagrante în repartizarea resurselor materiale ale societăţii, 
favorizează existenţa familiei cu numar mare de membri, ceea ce echivalează de fapt cu o 
natalitate ridicată. Pe măsura creşterii veniturilor este evidentă tendinţa de scădere a 
dimensiunilor familiei orientale spre o reproducere simplă. Depăşirea unui anumit nivel al 
veniturilor, astfel încât aceasta să nu mai condiţioneze în măsură hotărâtoare standardul de 
viaţă, determină un comportament demografic orientat către o reproducere lărgită a populaţiei. 

De asemenea intensitatea natalităţii variază în funcţie de nivelul de instruire, se 
diferenţiază pe naţionalităţi, este puternic infuenţată de gradul general de cultură, concepţii şi 
tradiţii religioase, gradul de ocupare în sfera activităţilor sociale a populaţiei feminine etc. 

Un rol important totuşi în evoluţia natalităţii îl are şi politica demografică a fiecărui stat, 
care este parte integrantă a politicii de dezvoltare economico-sociale. 

Sezonalitatea natalităţii este un alt aspect important al acestui fenomen demografic, a 
cărui analiză se face pe baza unor indici de sezonalitate, în urma repartiţiei efectivelor de 
născuţi vii sau a ratelor de natalitate, pe luni ale anului, pe o perioadă de 3-5 ani consecutivi, 
pentru a elimina parţial acţiunea unor factori întâmplători. 

Analiza structurii născuţilor vii după rang are în vedere numărul de ordine al nou 
născutului respectiv efectivul născuţilor vii în familie în perioada anterioară. Ca urmare, masa 
născuţilor vii din perioada unui an calendaristic se compune din născuţi de rangul 
1,2,3...ş.a.m.d. 

Pentru o analiză cât mai exactă a acestui aspect se utilizează rangul mediu al născuţilor 
vii, stabilit ca medie aritmetică ponderată a rangurilor, cu efectivul de născuţi vii aparţinând 
fiecărui rang. 

În optica analizei de moment, pentru perioada unui an calendaristic, rangul mediu al 
născuţilor vii aproximează „descendenţa finală”. 

Analiza evoluţiei în timp a modificărilor în structura născuţilor vii după rang şi a rangului 
mediu al născuţilor vii aduce elemente suplimentare în cunoaşterea tendinţelor natalităţii. Există 
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în acest sens o corelaţie foarte strânsă între structura  născuţilor vii după rang şi intensitatea 
natalităţii, evidenţiată prin evoluţia în acelaşi sens a ratei de natalitate şi a rangului mediu. 

 
Scăderea natalităţii este sinonimă cu creşterea ponderii născuţilor de rang 1, deci cu 

orientarea populaţiei către familia de tip restrâns, din punct de vedere al componenţei. 
Asemenea analize, efectuate în viziunea dinamică, diferenţiate pe segmente de populaţie, 

pe mediu, în profil teritorial, după nivelul de instruire, pe naţionalităţi etc. aduce elemente 
suplimentare în cunoaşterea unuia din cele mai importante fenomene demografice care este 
natalitatea. 

Noţiunea de natalitate are un caracter de maximă generalitate prin raportarea numărului 
de născuţi vii la întreaga populaţie, ori nu toată este aptă din punct de vedere biologic de a 
naşte, ci doar o parte respectiv sexul feminin, care reprezintă la modul general jumătate din 
populaţia totală. 

Această capacitate fiziologică a unei populaţii de a procrea, adică de a naşte copii vii, 
poartă denumirea de fecunditate şi caracterizează doar sexul feminin. 

Deşi potenţial această capacitate fiziologică există, ea se manifestă efectiv doar la un 
anumit segment de populaţie feminină şi anume cel de vârstă fertilă respectiv între 15 şi 49 ani, 
ceea ce reprezintă circa un sfert din populaţia totală sau jumătate din cea feminină. 

Aşadar dacă fecunditatea este capacitatea fiziologică a femeii, a cuplului sau a unei 
populaţii de a procrea, adică de a naşte copii vii, fertilitatea este manifestarea efectivă a 
fecundităţii femeii, cuplului sau populaţiei, măsurată prin numărul de copii obţinuţi. 

Fecunditatea unei femei, drept capacitate fiziologică maximă, este, de pildă, de 20 de copii 
şi este sensibil egală pentru orice populaţie; fertilitatea, fiind determinată de factori sociali, poate 
varia între limite foarte largi: de la un copil la 20, iar la populaţii naţionale între limite mult mai 
strânse: de la un copil la aproximativ nouă. 

Vârsta fertilă sau vârsta de reproducere este intervalul de timp înăuntrul căruia fiinţa 
umană este capabilă să procreeze iar segmentul respectiv de populaţie poartă denumirea de 
contingent fertil. 

Contingentul fertil cuprinde populaţia masculină în limitele de vârstă 20-60 ani şi populaţia 
feminină în vârstă de 15-49 ani. 

În practică, datorită influenţei nesemnificative a efectivului şi structurii contingentului fertil 
masculin asupra masei născuţilor vii analiza se concentrează exclusiv asupra contingentului 
fertil feminin. 

Aşadar pentru femeie acest interval este cel cuprins între menarhă şi climacteriu 
(convenţional 15-49 ani). În mod corespunzător acest contingent cuprinde 35 de cohorte, clase 
de vârstă sau generaţii. 

Între fertilitate şi natalitate există o legătură directă şi anume intensitatea fertilităţii 
determină nivelul natalităţii. Aşadar natalitatea este determinată de un factor calitativ, 
reprezentat de intensitatea fertilităţii generale şi de doi factori structurali, externi de fenomen, 
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ponderea contingentului fertil feminin în totalul populaţiei feminine şi structura pe sexe a 
populaţiei. 

Analiza fertilităţii populaţiei feminine trebuie să evidenţieze particularităţile de manifestare 
a fenomenului în colectivităţi grupate după caracteristici demografice, socio-economice, 
culturale şi teritoriale. 

Din punct de vedere demografic un interes deosebit prezintă analiza pe grupe de vârstă în 
cadrul contingentului fertil feminin precum şi analiza fertilităţii în funcţie de starea civilă a 
populaţiei feminine fertile. 

În această accepţiune nivelul fertilităţii generale este influenţat de doi factori şi anume unul 
calitativ care este intensitatea fertilităţii specifice şi unul structural respectiv ponderea populaţiei 
feminine de diverse vârste în totalul populaţiei feminine fertile. 

Analizând fertilitatea specifică pe grupe de vârstă se constată că intensitatea fenomenului 
variază puternic în funcţie de această caracteristică demografică fundamentală. Curbele de 
fertilitate, reprezentând variaţia fertilităţii pe grupe de vârstă, permit stabilirea câtorva „tipuri” de 
fertilitate (Fig.5.3): 

- fertilitate precoce, atunci când punctul maxim al curbei se plasează în cadrul grupei de 
20-24 ani; 

- fertilitate intermediară în care maximul ratei specifice este în jurul vârstei de 24-25 ani. 
- fertilitate tardivă când maximul fertilităţii se localizează în grupa de 25-29 ani. 
 

 
Sa constatat că pe măsura progresului societăţii, a prelungirii perioadei de instruire 

profesională, are loc o deplasare a vârstei la căsătorie către 24-25 ani pentru femei şi implicit 
tendinţa de a se trece de la tipul de fertilitate precoce, către cel intermediar sau chiar tardiv. O 
altă consecinţă a acestui aspect îl constituie şi faptul că această  deplasare a tipului de fertilitate 
precoce conduce la mărirea perioadei fertile, favorizând, teoretic, reproducerea lărgită a 
populaţiei. 

Fertilitatea, în ansamblu. este dependentă şi de structura populaţiei feminine fertile după 
starea civilă, deosebind în acest sens o fertilitate conjugală şi una extraconjugală. 

În general, fertilitatea extraconjugală este practic neglijabilă, contribuţia hotărâtoare la 
formarea ratei generale de fertilitate aducând-o fertilitatea conjugală. În acest sens fertilitatea 
generală este determinată, parţial, de proporţia femeilor căsătorite în totalul femeilor din 
contingenul fertil. 

Analiza tertilităţii populaţiei trebuie să vizeze atât aspectele calitative cât şi pe cele 
cantitativ-structurale care prin cuantificare ne conduc la concluzii juste mai ales în analize 
comparative ale unor comunităţi umane diferenţiate prin caracteristici de timp şi spaţiu. 

Reproducerea populaţiei se menţine ca unul din atributele principale ale familiei şi ea va 
dăinui atâta timp cât va exista societatea umană. Atitudinea unui cuplu de căsătoriţi faţa de 
propria  reproducere, adică de dimensionarea finală a familiei (numarul total de copii) poartă 
denumirea de comportament reproductiv sau procreator. 
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În istoria civilizaţiei umane se disting două categorii de comportament demografic 
reproductiv: 

- natural sau primitiv, caracteristic unei etape din evoluţia societăţii omeneşti 
- conştient sau raţional, generalizat în societatea modernă. 
Stabilirea conştientă a numărului de copii şi a eşalonării în timp a naşterilor unei familii 

poartă denumirea de planificare familială şi este specifică popoarelor care au atins un anumit 
nivel de dezvoltare, fiind şi un obiectiv principal al oricărei politici demografice. 

Prin aplicarea măsurilor de planificare familială se realizează în practică trecerea de la 
familia extinsă, specifică unui comportament reproductiv primitiv, la familia nucleară (restrânsă), 
caracteristică unui comportament reproductiv conştient. 

Planificarea familială este, în primul rând, un model cultural, determinat de numeroşi 
factori. Exercitarea planificării familiale presupune trei condiţii: cunoaştere, atitudine şi 
practicare. 

În acest sens trebuie să existe o informaţie adecvată, urmată de o motivaţie pentru 
adoptarea deciziei  de a avea un anumit număr de copii, precum şi disponibilitatea mijloacelor 
de a putea pune în practică o asemenea decizie. Gradul de extindere a planificării familiale 
variază de la o ţară la alta, iar în cadrul unei populaţii naţionale, de la o categorie socială la alta, 
fiind de asemenea diferenţiat după populaţia urbană şi rurală, nivelul de instruire etc. 

 
 

5.1.2.2. Sistemul de indicatori 
 

Rata brută de natalitate (N) măsoară frecvenţa sau intensitatea naşterilor în cadrul unei 
anumite populaţii şi se calculează prin raportarea numărului de născuţi-vii (Nv) la efectivul mediu 
al populaţiei (Pm) exprimându-se în promile. 

1000
Pm
NvN ×=                                                        (5.2) 

Deşi la numitorul relaţiei (5.2) este cuprinsă întreaga populaţie, nu numai cea supusă 
riscului de a naşte, rata brută de natalitate este un indicator des utilizat atât în statisticile 
naţionale, cât şi în comparaţiile internaţionale. 

În mod obişnuit intensitatea natalităţii populaţiei se determină pentru perioada anului 
calendaristic. Dacă anumite situaţii o cer ea se poate determina şi pentru perioade mai scurte: 
lunar, trimestrial sau semestrial. Pentru aceasta, însă, în scopul asigurării comparabilităţii cu 
rata anuală, se impune determinarea densităţii medii anuale a născuţilor vii prin multiplicarea 
efectivului acestora cu raportul dintre durata calendaristică a anului (365 zile) şi durata 
perioadei pentru care se calculează rata natalităţii: 

- rate lunare:                                 1000
P

N12
N vl

l ×
×

=                                                    (5.3) 

 

- rate trimestriale:                          1000
P
N4

N vt
t ×

×
=                                                     (5.4) 

      

- rate semestriale:                         1000
P
N2

N vs
s ×

×
=                                                     (5.5) 

unde:   
Nl  – rata lunară a natalităţii; 
Nvl – număr de născuţi vii pe lună; 
Nt  – rata trimestrială a natalităţii; 
Nvt – număr de născuţi vii pe trimestru; 
Ns  – rata semestrială a natalităţii; 
Nvs – număr de născuţi vii pe semestru; 
P    – numărul populaţiei.    
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Deoarece efectivul populaţiei se estimează, de obicei, pentru momentele 1 ianuarie şi 1 
iulie, nu avem posibilitatea determinării efectivelor medii corespunzătoare fiecărei luni sau 
fiecărui trimestru. În asemenea situaţii s-a convenit ca, pentru primele 6 luni ale anului, să se 
folosească drept număr mediu de populaţie efectivul de la 1 ianuarie, iar pentru ultimele 6 luni 
din an, efectivul populaţiei la 1 iulie. 

Cu toată această detaliere, rata brută de natalitate rămâne un indicator cu un grad ridicat 
de generalitate. El este condiţionat de structura populaţiei, de ponderea populaţiei feminine, a 
populaţiei de vârstă fertilă, fiind util în descrierea generală a natalităţii. 

Pentru aprofundarea fenomenului un important spor de precizie aduc indicatorii fertilităţii 
populaţiei feminine în vârstă fertilă. În această situaţie numitorul formulei de calcul nu mai are în 
vedere populaţia totală ci numai populaţia feminină în vârstă fertilă.  

Rata generală de fertilitate (Fg) este expresia raportului dintre numărul de născuţi vii (Nv) şi 
numărul populaţiei feminine în vârstă fertilă (Pf

15-35) după formula: 

1000
P
N

F f
35-15

v
g ×=                                                      (5.6) 

Valoarea acestui indice este influenţată nu numai de fertilităţile specifice după vârstă, ci şi 
de structura populaţiei feminine după vârstă. 

Rata generală de fertilitate apropie în mod considerabil efectivul născuţilor vii de unul din 
factorii determinaţi, care condiţionează potenţialul intrărilor în sistemul populaţiei şi anume 
dimensiunea contingentului fertil feminin. 

Între rata generală de fertilitate şi rata generală de natalitate există o conexiune directă, în 
sensul că intensitatea fertilităţii determină nivelul de natalitate. Acest fapt este pus în evidenţă 
prin intermediul relaţiei: 

''
f

'
fg KKFN ××= g                                                      (5.7) 

unde: 
Ng  = natalitatea generală 
Fg  = fertilitatea generală 
K'f  = ponderea contingentului fertil feminin în totalul populaţiei feminine 
K"f = ponderea populaţiei feminine în totalul populaţiei 
Din această relaţie rezultă că rata generală de natalitate este condiţionată de un factor 

calitativ şi anume de intensitatea fertilităţii generale şi de doi factori structurali, externi de 
fenomen, respectiv ponderea contingentului feminin fertil în cadrul populaţiei totale feminine şi 
structura pe sexe a populaţiei. 

Deoarece numitorul formulei fertilităţii generale este un aglomerat de situaţii (femei 
necăsătorite, căsătorite, divorţate, văduve, femei fertile şi sterile etc.) apare necesitatea 
calculării unor indici mai detaliaţi printre care şi rata specifică de fertilitate. 

Astfel analiza fertilităţii populaţiei feminine trebuie aprofundată prin stabilirea 
particularităţilor de manifestare a fenomenului pe segmente de populaţie delimitate după 
caracteristici demografice socio-economice, socio-culturale şi teritoriale. 

Din punct de vedere al caracteristicilor demografice, un interes deosebit prezintă analiza 
fertilităţii pe vârste sau grupe cincinale de vârstă, în cadrul contingentului fertil feminin, precum 
şi analiza fertilităţii în funcţie de starea civilă a populaţiei feminine fertile. 

Fertilitatea pe vârste sau grupe de vârstă (Fx)se analizează cu ajutorul ratelor specifice de 
fertilitate: 

1000
P
N

F f
x

x
x ×=                                                       (5.8) 

unde: 
Fx = rata de fertilitate specifică populaţiei feminine de vârstă x 
Nx = numărul născuţilor vii de către femeile de vârstă x 
Pf

x = efectivul populaţiei feminine de vârstă x. 
Din această relaţie (5.8) se deduce faptul că efectivul născuţilor vii, de către femeile de o 

anumită vârstă este în funcţie de intensitatea fertilităţii specifice (Fx) şi de numărul populaţiei 
feminine, corespunzător vârstei respective (Pf

x), adică: 
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f
xxx PFN ×=                                                                                       (5.9) 

Fertilitatea, în ansamblu, este dependentă şi de structura populaţiei feminine fertile după 
starea civilă. În funcţie de starea civilă a mamei se determină intensitatea fertilităţii conjugale şi 
a fertilităţii extraconjugale. 

Fertilitatea conjugală are în vedere numărul născuţilor vii de către mamele căsătorite (Nvc) 
şi numărul femeilor căsătorite de vârstă fertilă (Pfc

15-49). Acest indicator se determină după 
relaţia:  

1000
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N

F fc
4915

vc
c ×=

−

                                                  (5.10) 

În mod similar se calculează şi indicele fertilităţii extraconjugale prin raportarea efectivului 
născuţilor vii de către mame cu altă stare civilă decât căsătorite (necăsătorite, divorţate, 
văduve) la numărul persoanelor de sex feminin, în vârstă de 15-49 ani, care nu au statut de 
căsătorite. De fapt ponderea acestuia la formarea ratei generale de fertilitate este practic 
neglijabilă, contribuţia determinantă având-o fertilitatea conjugală. Fără îndoială că fertilitatea 
conjugală şi extraconjugală trebuie analizate pe vârste, diferenţiate pe medii şi în profil teritorial, 
după nivelul de instruire şi pe naţionalităţi etc. 

Elementele de analiză a fertilităţii populaţiei, prezentate până acum, deşi nu epuizează 
gama aspectelor ce pot fi abordate, conduc către ideea că, alături de determinarea calitativă a 
fenomenului, apar o serie de factori cantitativi-structurali, a căror influenţă trebuie cuantificată, 
pentru a nu desprinde concluzii eronate, în situaţii când se urmăreşte compararea fertilităţii în 
cadrul unor colectivităţi umane, diferenţiate prin caracteristici de timp sau spaţiu. 

 
 

5.1.3. Mortalitatea 
  
5.1.3.1. Generalităţi 
Mortalitatea este a doua componentă a mişcării naturale a populaţiei iar decesele „ieşiri” 

din populaţia considerată ca sistem. Caracteristic pentru deces ca şi pentru naşteri sau alte 
evenimente demografice este dualitatea acestuia biologică şi socială. 

Geografia studiază aspectul social dar nu al decesului ci al masei respective de 
evenimente demografice de acest gen care poartă denumirea de mortalitate.  

Studiul fenomenului demografic ca masă de evenimente şi nu cazul izolat de deces 
beneficiază de avantajul legii numerelor mari şi al altor legităţi statistice 

Cazul izolat a unui eveniment demografic nu prezintă relevanţă din punct de vedere social; 
numărul mare de evenimente oferă posibilitatea determinării de legi şi legităţi. 

Demograful francez Gérard Calot definea plastic această situaţie: „Un om care moare este 
o nenorocire, o sută de oameni care mor reprezintă o catastrofă, o mie de oameni care mor 
înseamnă statistică” (20). 

Într-o astfel de situaţie studierea mortalităţii trebuie făcută şi în raport cu o serie de 
caracteristici care să pună în evidenţă condiţionarea socială. Se obişnuieşte astfel ca în funcţie 
de caracteristicile concrete (sex, vârstă, grad de instruire, stare civilă etc.) să se facă distincţie 
între tipurile de mortalitate. 

În acest sens au fost delimitate câteva tipuri de mortalitate: 
- specifică dată de variaţia fenomenului în raport cu caracteristicile demografice (sex, 

vârstă, stare civilă);  
- diferenţială, diferită, în diverse subpopulaţii, delimitate în baza unor caracteristici socio-

economice: mortalitatea în mediile urban şi rural, mortalitatea pe profesiuni, pe categorii sociale 
şi mai pe larg, mortalitatea în ţările dezvoltate şi în cele aflate în curs de dezvoltare. În felul 
acesta, apare cu toată evidenţa caracterul social al mortalităţii; 

- endogenă produsă datorită unor cauze interne ale organismului (genetice, boli 
degenerative etc.); 

- exogenă datorită unor cauze externe (accidente, epidemii etc.). 



 61

Numai astfel se poate vedea de ce mortalitatea în ţările în curs de dezvoltare este mai 
ridicată  ca în ţările dezvoltate, mortalitatea infantilă este mai redusă la categoriile sociale cu un 
nivel de venit şi de instruire mai înalt decât la categoriile sociale defavorizate, că mortalitatea în 
aceeaşi ţară prezintă niveluri diferite de-a lungul timpului, sub influenţa complexă a factorilor 
social-economici.  

Mortalitatea, aşadar, se studiază în raport cu diferite caracteristici care să pună în lumină 
condiţionarea ei socială. 

Populaţia luată în considerare, pentru calculul diferitelor rate şi probabilităţi, este cea 
stabilă (sau rezidenţială) din care au făcut parte persoanele decedate, şi nu populaţia localităţii 
în care a decedat persoana respectivă. Această condiţie se impune din considerente de 
comparabilitate. 

Expresia mortalitate generală semnifică faptul că se ia în considerare întreaga mulţime a 
deceselor care au avut loc în cadrul unei populaţii într-o perioadă de timp fără nici o distincţie. 

Intensitatea mortalităţii unei populaţii depinde de numeroşi factori demografici şi social-
economici: vârstă, sex, stare de sănătate, nivel de educaţie, condiţii de mediu, profesie, 
ocupaţie, mediu social (urban sau rural) etc. În mod obişnuit mortalitatea înregistrează un nivel 
mai ridicat în primul an de viaţă, când de fapt are loc adaptarea copilul la noul mod de viaţă, 
apoi are loc o scădere a acesteia până la vârsta de 5-6 ani când atinge nivelul minim, se 
menţine aproximativ la acest nivel până la vârsta de 40-45 de ani, după care începe să crească, 
iar această creştere se accentuează pe măsura înaintării în vârstă, ajungând la nivelul maxim 
pe la vârsta de 90 de ani (Fig.5.4). 
 

 
De aceea, analiza mortalităţii generale trebuie completată în mod necesar cu studiul 

mortalităţii la cele două extremităţi ale ciclului vieţii, respectiv mortalitatea infantilă şi 
mortalitatea la vârste înaintate, care pun probleme specifice de măsurare şi interpretare. 

Rata brută de mortalitate este un indicator uşor de calculat şi de interpretat şi poate fi 
utilizat chiar în ţările care nu dispun de un sistem inflormaţional demografic dezvoltat şi de 
aceea este larg aplicată atât în analiza demografică pe plan naţional, cât şi internaţional. Nivelul 
mortalităţii este cu atât mai ridicat cu cât gradul de dezvoltare social-economică a unui stat este 
mai scăzut şi invers. În ultimele decenii mortalitatea generală a înregistrat variaţii 
nesemnificative în ţările dezvoltate, în timp ce în cele slab dezvoltate aceasta s-a redus de 
peste două ori şi jumătate, tendinţe ce se vor menţine probabil şi în următoarele decenii. 

Aprofundarea analizei mortalităţii în optică transversală se poate realiza prin studiul 
particularităţilor de manifestare a acestui fenomen în cadrul unor subpopulaţii care se 
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conturează într-o colectivitate umană de volum mare cum ar fi populaţia unei ţări. În acest scop 
se calculează şi se analizează ratele specifice de mortalitate pe sexe, pe mediile rural şi urban, 
în profil teritorial şi pe cauze de deces. 

 
 

5.1.3.2. Rate generale şi specifice de mortalitate. 
 

Cea mai obişnuită măsură a frecvenţei deceselor în raport cu o populaţie este rata de 
mortalitate, care se calculează după formula generală: 

1000
P
DM ×=                                                       (5.11) 

în care: 
M = rata de mortalitate 
D = numărul de decese 
P = numărul populaţiei 
Acest indice, cunoscut şi sub denumirea de rata generală de mortalitate sau rata brută de 

mortalitate, relevă frecvenţa deceselor în populaţia totală (naţională, pe unităţi administrativ-
teritoriale, pe oraşe, comune) având o valoare globală, nediferenţiată după anumite 
caracteristici (sex, vârstă). Cu toate acestea, este indicele cel mai folosit, analizele obişnuite 
făcându-se pe baza sa, cu toate că are o valoare de cunoaştere aproximativă. 

Intensitatea mortalităţii se stabileşte pentru perioada unui an calendaristic. Caracterizarea 
unor aspecte analitice ale fenomenului, în special cele legate de sezonalitatea  acestuia, impun 
stabilirea unor indicatori de intensitate, pe perioade mai mici decât anul calendaristic (lună, 
trimestru sau semestru). În scopul asigurării comparabilităţii acestor rate subanuale cu rata 
anuală a mortalităţii, se stabileşte, în prealabil, densitatea medie anuală a deceselor prin 
multiplicarea numărătorului acestora cu raportul dintre durata calendaristică a anului şi durata 
calendaristică a perioadei pentru care se stabileşte intensitatea mortalităţii: 

- rate lunare:                                  1000
P

D12M l
l ×

×
=                                                   (5.12) 

 

- rate trimestriale:                           1000
P

D4M t
t ×

×
=                                                    (5.13) 

 

- rate semestriale:                          1000
P

D2M s
s ×

×
=                                                    (5.14) 

unde: 
Ml = rată lunară de mortalitate; 
Dl  = număr de decese pe lună; 
Mt  = rată trimestrială de mortalitate; 
Dt = număr de decese pe trimestru; 
Ms = rată semestrială de mortalitate; 
Ds = număr de decese pe semestru; 
P   = numărul populaţiei. 
Datorită unei imagini globale a mortalităţii populaţiei, pe care o redă rata generală, aceasta 

din urmă nu sugerează nimic în legătură cu repartiţia deceselor şi intensitatea mortalităţii pe 
vârste sau pe generaţii. Acest indicator oferă o primă posibilitate cu privire la evaluarea 
mortalităţii în cadrul colectivităţii analizate. Simplitatea calcului, precum şi existenţa informaţiilor 
despre fenomen, în toate ţările în care este organizată înregistrarea deceselor într-un sistem cu 
minimum de pretenţii, determină utilizarea ratei generale a mortalităţii în comparaţiile 
internaţionale cât şi în aprecierea, într-o primă etapă, a tendinţei de evoluţie a fenomenului. 

Studiul mortalităţii populaţiei se aprofundează prin analiza particularităţilor de manifestare 
a acesteia, în cadrul diverselor colectivităţi specifice. În analiza transversală a mortalităţii sunt 
urmărite o serie de aspecte cum sunt: 
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- mortalitatea specifică pe sexe şi vârste; 
- mortalitatea pe medii, în profil teritorial şi pe categorii socio-economice ale populaţiei; 
- mortalitatea pe cauze de deces; 
- sezonalitatea mortalităţii. 
Mortalitatea specifică pe sexe (Mm, Mf)se determină prin raportarea masei deceselor 

înregistrate în rândul persoanelor de sex masculin (Dm), respectiv feminin (Df), într-o anumită 
perioadă de timp, la efectivul mediu al persoanelor aparţinând fiecărui sex (Pm, Pf). Astfel:  
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m
m ×=                                                     (5.15) 

şi  

1000
P
D

M
f

f
f ×=                                                       (5.16) 

În mod obişnuit pentru orice populaţie Mm > Mf la toate vârstele, iar fenomenul poartă 
denumirea de supramortalitate masculină, descrisă şi de raportul: 

1
M
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f

m >                                                             (5.17) 

Expresia matematică a supramortalităţii masculine este: 

100
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S
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m
m ×=                                                       (5.18) 

Mortalitatea masculină este cu circa 9 % mai crescută decât cea feminină iar la unele 
vârste ea este mai mult decât dublă. Există numeroase cauze care determină acest fenomen: 

- de ordin genetic care diferenţiază rezistenţa celor două sexe la riscurile de îmbolnăvire; 
- de ordin social-economic: solicitare mai intensă din partea mediului de muncă şi de viaţă, 

efectele nocive ale fumatului şi alcolismului în rândul bărbaţilor; 
- cauze deosebite, excepţionale cum ar fi războaiele. Intensitatea mortalităţii brute 

generale depinde de nivelul mortalităţii specifice a celor două sexe şi de ponderea fiecărui sex 
în cadrul populaţiei totale. Astfel rata generală a mortalităţii se încadrează în limitele celor două 
rate specifice: 

Df ≤ M≤ Dm                                                                                    (5.19) 
De altfel, se poate stabili o relaţie între rata generală şi rata specifică de mortalitate, cu 

ajutorul căreia se determină contribuţia intensităţii mortalităţii fiecărui sex şi a structurii 
populaţiei pe sexe la formarea ratei generale a mortalităţii: 
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în care: 
Km şi Kf reprezintă ponderea populaţiei masculine, respectiv feminine, în totalul populaţiei. 
Rezultă aşadar că dinamica mortalităţii generale depinde de variaţia a doi factori: 
- mortalitatea specifică pe sexe; 
- structura populaţiei pe sexe. 
Fenomenul de supramortalitate masculină nu este uniform în cadrul tuturor categoriilor de 

vârstă. În general, s-a constatat că supramortalitatea masculină creşte paralel cu vârsta până la 
grupa 20-24 ani, după care înregistrează o tendinţă de scădere, rămânând, totuşi, prezentă 
până la vârstele cele mai înaintate. 

Mortalitatea specifică pe vârste (Mx) semnifică intensitatea diferită a mortalităţii de la o 
grupă de vârste la alta. Fenomenul se măsoară cu ajutorul ratelor specifice de mortalitate pe 
vârste (Mx), calculate prin raportarea numărului de decese (Dx) care au avut loc în cadrul unei 
subpopulaţii de vârstă X, în decursul unui an calendaristic, la efectivul mediu al populaţiei de 
acea vârstă (Px), după formula: 
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Între intensitatea mortalităţii specifice pe vârste şi intensitatea mortalităţii generale există o 
legătură directă, deoarece rata generală a mortalităţii este media aritmetică ponderată a ratelor 
specifice, ponderea fiind reprezentată de efectivul populaţiei fiecărei vârste. Această afirmaţie 
se demonstrează astfel: 
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Din formula de calcul al ratei specifice de mortalitate se deduce că numărul absolut al 
deceselor este egal cu produsul dintre ratele specifice de mortalitate şi efectivele medii ale 
populaţiei respective, adică: 

xxx PMD ×=                                                        (5.23)       
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Inlocuind, în relaţia de calcul a ratei generale de mortalitate, masa deceselor la vârsta X 
prin expresia anterioară, se obţine: 
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în care 
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Aceasta înseamnă că rata brută (generală) de mortalitate (M) este în funcţie de ratele 
specifice de mortalitate pe vârste (Mx) şi de structura populaţiei pe vârste (Kx), care se constituie 
în doi factori principali de influenţă asupra variaţiei în timp şi în spaţiu a mortalităţii generale. 

Mortalitatea pe medii, în profil teritorial şi pe categorii socio-economice constituie o 
consecinţă a varietăţii factorilor şi condiţiilor ce caracterizează colectivităţile umane delimitate 
după aceste criterii. 

Metodologia de analiză nu se deosebeşte de sistemul anterior, adică se raportează 
numărul de decedaţi ai comunităţii respective (Dx) la populaţia totală a acestuia (Px): 

- mortalitatea pe medii:                  1000
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- mortalitatea în profil teritorial:       1000
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- mortalitatea pe categorii socio-economice: 1000
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Mai mult decât atât prin calcularea unor indicatori ai mortalităţii specifice în cadrul unor 
colectivităţi de populaţie structurate după caracteristici de mediu, teritoriale şi socio-economice, 
aduce un aport însemnat la descifrarea mecanismelor interne care condiţionează evoluţia 
acestui fenomen. În acest fel acţiunea şi modul de manifestare a influenţei diverşilor factori 
asupra fenomenului de mortalitate este mai bine elucidat cu cât analiza pătrunde mai în detaliu, 
în interiorul componentelor colectivităţii generale.  

Şi în acest caz, ca şi în cel anterior, există o relaţie foarte strânsă între intensitatea 
mortalităţii generale şi cea din cadrul colectivităţilor constituite pe medii, teritorial, categorii 
sociale etc.  Analiza intensităţii mortalităţii pe subcolectivităţi specifice permite ca prin 
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comparare să se evidenţieze, cu ajutorul metodelor moderne ale analizei factoriale, legăturile 
de cauzalitate şi interdependenţă dintre fenomen şi factorii săi determinanţi. 

Comparaţiile care se fac între nivelul mortalităţii pe medii, pe judeţe sau pe categorii socio-
economice, trebuie să ţină seama întotdeauna de influenţa structurii populaţiei pe vârste şi 
sexe. 

Sezonalitatea mortalităţii populaţiei este rezultatul influenţei condiţiilor naturale asupra 
intensităţii fenomenului de mortalitate, distribuţiei deceselor pe vârste cât şi repartiţiei lor pe luni 
ale anului. Studiu sezonalităţii mortalităţii prezintă interes deoarece poate constitui un element 
de referinţă în planificarea activităţii reţelei de ocrotire a sănătăţii, îndeosebi când acest aspect 
se corelează şi cu analiza pe cauze de deces. 

Caracterizarea sezonalităţii mortalităţii se face pe baza indicilor de sezonalitate pe luni ale 
anului. Pentru a atenua influenţa unor factori aleatori (de exemplu apariţia unei epidemii de 
gripă într-o anumită perioadă a anului) se recomandă ca indicii de sezonalitate să fie stabiliţi pe 
baza informaţiilor privind repartiţia deceselor pe luni, într-o perioadă de 3-5 ani. În acest scop se 
pot utiliza fie ratele lunare de mortalitate: 
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fie masa deceselor repartizate pe luni ale anului calculându-se şi indicii de sezonalitate (Ms) prin 
raportarea numărului mediu lunar de decedaţi (Dml) la numărul mediu anual de decedaţi (Dma): 
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s ×=                                                     (5.31) 

Acest raport poate fi supraunitar fapt ce semnifică un număr mediu lunar de decedaţi mai 
mare decât numărul anual, adică: 

Dml > Dma                                                                   (5.32) 
egal cu 100 când cele două valori sunt egale: 

Dml = Dma                                                                   (5.33) 
sau poate fi subunitar când: 

Dml < Dma                                                                   (5.34) 
Analizând distribuţia indicilor de sezonalitate a mortalităţii în decursul unui an calendaristic 

s-a constatat o intensitate mai ridicată a acesteia în trimestrul I, cu valori mai ridicate în lunile de 
iarnă şi primăvară. 

Mortalitatea pe cauze de deces se calculează sub forma unui raport între numărul 
deceselor provocate de o anumită cauză (Dx) şi efectivul mediu al populaţiei (Pm) sau numărul 
total al deceselor (D). În primul caz indicele poartă denumirea de rata de mortalitate după cauze 
de deces (Mx) şi se exprimă după relaţia: 
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iar în cel de-al doilea caz indicele poartă denumirea de rata de mortalitate proporţională 
după cauze (Mpx) şi se calculează după formula: 
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Exprimarea în procentmile a primului indicator se justifică prin numărul redus de decese în 
cazul unor anumite cauze, raportat la efectivul populaţiei, fapt care ar imprima o valoare 
nesemnificativă intensităţii exprimate în procente sau promile. 

Din punct de vedere geografic este mult mai relevantă calcularea intensităţii mortalităţii pe 
cele două mari cauze: endogene şi exogene. Vor rezulta astfel două tipuri de rate: 

- rată de mortalitate endogenă:   100.000
P
D

M
m

ed
ed ×=                                                (5.37) 

 

- rată de mortalitate exogenă:     100.000
P
D

M
m

ex
ex ×=                                                (5.38) 
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La numărătorul celor două relaţii poate fi trecut fie efectivul mediu al populaţiei (Pm) fie 
efectivul deceselor (D) din perioada considerată. 

În cadrul fiecărui subtip (endogen sau exogen) pot fi determinate în detaliu alte cauze. 
Între indicatorii mortalităţii pe cauze şi indicatorul mortalităţii căruia îi aparţin există un raport de 
la parte la întreg. De aceea, suma indicatorilor pe cauze trebuie să fie egală cu valoarea 
indicatorului general. 

Utilizând clasificarea internaţională a cauzelor de deces, elaborată sub auspiciile ONU, 
sistemul informaţional statistic oferă elemente suficiente pentru realizarea acestui scop, 
orientând eforturile reţelei de ocrotire a sănătăţii în direcţia adoptării unor asemenea măsuri 
care să faciliteze creşterea longevităţii populaţiei. 

În mod curent, determinarea intensităţii mortalităţii se face pe cauze relativ omogene. 
Datorită faptului că numeroase cauze de deces se pot reuni în grupe omogene, în practică atât 
intensitatea mortalităţii, cât şi structura deceselor se determină pe grupe de cauze de deces. 

În structura deceselor o pondere ridicată o au cele determinate de afecţiuni ale aparatului 
circulator (afecţiuni degenerative) ce depăşesc 50 % din efectivul total, cu tendinţă de creştere 
a frecvenţei relative, pe măsura accentuării procesului de îmbătrânire demografică a populaţiei. 

În foarte multe ţări dezvoltate din punct de vedere economic tumorile maligne se situează 
pe locul secund în ierarhia cauzelor de deces. 

Un număr însemnat de decese se înregistrează încă în grupa „accidente, otrăviri, 
traumatisme”, cu reale posibilităţi de reducere, pe măsura creşterii nivelului de conştiinţă şi 
răspundere civică a tuturor membrilor societăţii, pentru sănătatea şi viaţa semenilor. 

Analiza mortalităţii pe cauze de deces trebuie adâncită prin abordarea specificităţii 
manifestării acestei laturi a fenomenului, în subcolectivităţile de populaţie, structurate după sex, 
vârstă, stare civilă, mediu, ocupaţie etc. 

Mortalitatea infantilă, datorită intensităţii ridicate şi specificului colectivităţii la care se 
referă, prezintă o importanţă deosebită în analiza geodemografică. Mortalitatea nou-născuţilor 
până la împlinirea vârstei de un an este cea mai importantă dintre mortalităţile specifice după 
vârstă. 

În curba ratelor de mortalitate după vârstă care este bimodală, mortalitatea infantilă 
reprezintă primul vârf, al doilea revenind vârstei de 65-75 ani. 

În ţările în curs de dezvoltare, mortalitatea infantilă este foarte ridicată; sunt ţari în care tot 
al cincilea nou-născut moare înainte de a împlini vârsta de un an. În ţările dezvoltate, 
mortalitatea infantilă este scăzută, totuşi în totalul deceselor, cele infantile mai deţin o pondere 
importantă. Ea a înregistrat în decursul timpului chiar în aceeaşi ţară oscilaţii foarte mari, 
urmând în general o tendinţă de scădere. 

Datorită faptului că mortalitatea infantilă este influenţată de o mare varietate de factori, 
nivelul ei exprimă, într-o formă sintetizată, un ansamblu de condiţii sociale, economice, 
culturale, sanitare, fiind, în ultimă analiză, un indice al bunăstării, civilizaţiei şi nivelului cultural 
al unui popor sau al unei subpopulaţii oarecare. De aceea, rata de mortalitate infantilă se 
foloseşte în comparaţiile internaţionale ca una din variabilele  semnificative pentru 
caracterizarea tipologiei ţărilor, în cadrul naţional, pentru caracterizarea decalajelor dintre 
diferitele regiuni, ca şi pentru măsurarea progreselor de la o perioadă la alta. În mod particular, 
mortalitatea infantilă este un indice ce caracterizează eficienţa sistemului sanitar. Toate acestea 
subliniază importanţa măsurării corecte a mortalităţii infantile şi a analizei acesteia. 

Intensitatea mortalităţii infantile se stabileşte cu ajutorul ratei mortalităţii infantile (Mi), 
care se calculează prin raportarea mulţimii deceselor la vârsta de zero ani (D0), înregistrate în 
perioada de timp considerată, la numărul de născuţi-vii (Nv) din aceeaşi perioadă, după formula: 
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i ×=                                                     (5.39) 

Studiul mortalităţii infantile se poate efectua, ca şi în cazul mortalităţii generale, utilizându-
se acelaşi nomenclator al cauzelor de deces, deşi în mod logic asupra copilului mic în vârstă  
de zero ani unele din acestea nu se pot manifesta sau au un caracter excepţional. 
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În cazul nou-născuţilor, cauzele de deces de natură endogenă constituie afecţiuni a căror 
apariţie se situează în timp înainte de naştere, în timpul vieţii intrauterine sau sunt o consecinţă 
a procesului naşterii propriu-zise. 

Cauzele de deces de natură exogenă sunt o consecinţă a contractului nou-născutului cu 
mediul extern de viaţă şi cuprind numeroase afecţiuni ale aparatului respirator, ale celui 
digestiv, boli infecţioase şi parazitare, otrăviri, traumatisme etc. 

Cunoaşterea celor două categorii de cauze de deces ale copiilor de zero ani este 
necesară deoarece prin medicina modernă se poate acţiona asupra lor cu eficienţă diferită în 
scăderea mortalităţii infantile. Astfel, prin mijloacele medicale actuale se poate acţiona cu o 
eficienţă redusă asupra scăderii mortalităţii endogene şi cu o mai mare eficienţă în cazul celei 
exogene. 

 
 

5.1.4. Morbiditatea 
 
Morbiditatea reflectă starea de sănătate a populaţiei, a cărei analiză până nu demult se 

făcea exclusiv pe baza ratelor de mortalitate. Morbiditatea, în esenţă, redă gradul de 
îmbolnăvire a populaţiei, care poate fi cauzat ca şi în cadrul mortalităţii atât de factori endogeni 
cât şi de factori exogeni. Datorită celor din urmă morbiditatea se manifestă deosebit de 
diferenţiat în funcţie de zonele geografice ale globului sau numai ale ţării studiate, de structura 
bolilor. 

Analiza intensităţii morbidităţii trebuie să se facă în strânsă legătură cu condiţiile mediului 
natural şi social, cu starea economică în care are loc fenomenul. 

Cunoaşterea cauzelor de îmbolnăvire oferă posibilitatea aprecierii unor factori naturali sau 
sociali din punct de vedere al rolului lor asupra sănătăţii populaţiei (de exemplu alimentarea cu 
apă potabilă). Aceasta a condus la conturarea unei noi ramuri a ştiinţei geografice şi anume 
geografia medicală. 

Morbiditatea ca fenomen demografic reprezintă numărul de îmbolnăviri la 100.000 de 
locuitori. Intensitatea acesteia se poate exprima fie ca raport între numărul îmbolnăvirilor (vechi 
şi noi) (B) şi numărul mediu al populaţiei respective (Pm) când poartă  numele de indicator de 
morbiditate (Im): 
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fie ca raport între cazurile noi de îmbolnăviri (Bn) şi numărul mediu al populaţiei (Pm), când 
poartă numele de rată de morbiditate (Rm) calculată după formula: 

100.000
P
B

R
m

n
m ×=                                                     (5.41) 

Se mai poate determina şi rata de letalitate ca frecvenţă a deceselor (Db) în rândul 
persoanelor bolnave (Pb): 
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Aceşti indicatori pot fi utilizaţi în determinarea intensităţii morbidităţii în cadrul unor 
colectivităţi de populaţie structurate după caracteristici demografice, de mediu, teritoriale şi 
socio-economice fapt ce aduce un aport însemnat la descifrarea mecanismelor interne ce 
condiţionează acest fenomen. 

 
 

5.1.5. Bilanţul demografic natural 
 
Analiza separată a natalităţii sau mortalităţii nu oferă posibilitatea înţelegerii în toată 

complexitatea sa a procesului privind mişcarea naturală a populaţiei. Acest lucru este posibil 
confruntând cele două fenomene demografice prin sistemul bilanţului demografic natural 
(Bdn) care reprezintă diferenţa dintre natalitate (N) şi mortalitate (M): 
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MNBdn −=                                                        (5.43) 
În mod corespunzător, vom avea şi o rată a bilanţului demografic natural (Rbdn) 

exprimată matematic astfel:  
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bdm ×=                                                    (5.44) 

În funcţie de raportul dintre naşteri şi decese, bilanţul demografic poate fi: 
- pozitiv, când N>M şi se numeşte spor sau excedent natural; 
- nul, când N = M; 
- negativ, când N<M, numindu-se deficit natural. 
O populaţie cu bilanţ pozitiv este o populaţie crescătoare; una cu bilanţ negativ este 

descrescătoare, cea în care bilanţul este nul este o populaţie staţionară. Un bilanţ natural 
negativ duce la fenomenul denumit depopulare (diminuarea numărului populaţiei), ceea ce, în 
final, duce la dispariţia populaţiei respective. 

Bilanţul demografic natural reprezintă diferenţa dintre natalitate şi mortalitate şi nu are nici 
o semnificaţie pentru puterea de reproducere a populaţiei. Cu toate acestea, el este folosit pe 
scară largă, acordându-i-se o importanţă pe care el nu o poate avea. El apare însă foarte util în 
aprecierea tranziţiei demografice, mai cu seamă prin faptul că unul şi acelaşi bilanţ natural se 
poate realiza la nivele diferite ale natalităţii şi mortalităţii. 

De aceea, pentru analiza demografică este util să se determine rata bilanţului demografic 
natural, ca medie pe perioade semnificative, din punctul de vedere al istoriei demografice. Un 
exemplu concludent ni-l oferă istoria demografică a României care în perioada 1930-1939, la o 
rată foarte ridicată a natalităţii (31,4 ‰) şi mortalităţii (19,5 ‰), rata bilanţului natural (11,9 ‰) 
era aceeaşi ca în perioada 1967-1976, realizată însă la niveluri mult mai scăzute  ale celor două 
componente ale mişcării naturale de 21,4 ‰ pentru natalitate şi 9,5 ‰ pentru mortalitate. 

Această trecere de la niveluri ridicate ale natalităţii şi mortalităţii la niveluri mai scăzute, 
menţinându-se un bilanţ ridicat marchează tranziţia demografică în România (faza a doua).  

Bilanţul demografic natural ne ajută să descriem şi să înţelegem creşterea demografică, şi 
nu reproducerea populaţiei. Mai mult chiar un bilanţ natural pozitiv poate să camufleze 
perspectivele reproducerii populaţiei.  

Exemplificăm cu un moment tot din istoria demografică a României din perioada 1962-
1966, când bilanţul natural, deşi în scădere, era pozitiv şi în acelaşi timp indicii reproducerii 
arătau clar, prin valori subunitare, că în condiţiile menţinerii regimului demografic din acei ani nu 
se asigura, în perspectivă, nici reproducerea simplă. 

Dacă bilanţul natural, ne ajută să înţelegem creşterea demografică, aceasta ne ajută la 
rândul ei la înţelegerea procesului de reproducere. 

 
 

5.1.6. Creşterea demografică naturală 
 
Arătam anterior că bilanţul demografic natural ne ajută să descriem şi să înţelegem 

creşterea demografică naturală şi nu reproducerea populaţiei. 
Dacă populaţia analizată nu este afectată de migraţie, rata bilanţului demografic natural 

reprezintă de fapt rata creşterii demografice naturale care se exprimă în mod obişnuit în 
procente. 

Spre exemplu în perioada 1995-2000 SUA se caracterizează printr-o rată de natalitate de 
14,7 ‰ şi o rată de mortalitate de 8,7 ‰ de unde rata bilanţului natural a fost de 6 ‰. În aceste 
condiţii rata de creştere naturală a fost de 6 ‰ sau, în procente, 0,6 %. 

Deşi este un indicator simplu rata bilanţului demografic natural se foloseşte frecvent pentru 
caracterizarea tranziţiei demografice (a tranziţiei natalităţii şi a tranziţiei mortalităţii). Din analiza 
datelor pe ţări vom constata că aceleiaşi rate a bilanţului natural îi corespunde niveluri diferite 
ale natalităţii şi mortalităţii.  

De exemplu la o rată egală a bilanţului demografic natural de 30,2 ‰, Afganistanul are o 
natalitate de 50,5 ‰ şi o mortalitate de 20,3 ‰, în timp ce Arabia Saudită  are o natalitate de 
34,4 ‰ şi  o mortalitate de 4,2 ‰. 
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În cursul tranziţiei demografice scăderea mortalităţii, asigură un excedent natural 
convenabil chiar dacă natalitatea a început şi ea să scadă. Fiecare ţară se află la momente 
diferite ale tranziţiei demografice. De pildă, nivelul natalităţii este încă staţionar, iar mortalitatea 
în scădere. În această fază se înregistrează aşa numita „explozie demografică”, accelerarea 
ratei creşterii naturale şi a creşterii totale, când aceasta ajunge să reprezinte valori de 2-3 %.  

Astfel, în mod paradoxal, populaţia poate creşte nu numai pe baza intensificării natalităţii ci 
şi prin reducerea mortalităţii. 

Rata de creştere naturală a populaţiei  se calculează după formula: 
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De precizat faptul că Pt este numărul populaţiei la începutul anului, şi nu la mijlocul anului. 
 
 

5.1.7. Reproducerea populaţiei 
 

5.1.7.1. Tipuri de reproducere a populaţiei 
O populaţie considerată ca sistem demografic închis reprezintă o colectivitate de persoane 

care se compune din circa 100 de generaţii, în cadrul căreia are loc un proces continuu de 
reînoire, numit proces de reproducere. Ca rezultat al natalităţii în fiecare an intră în colectivitate 
(sistem) o nouă generaţie, iar ultima generaţie dispare din cadrul ei ca efect al  mortalităţii 
având loc un proces continuu de înnoire.  

Fiecare generaţie contribuie, într-o anumită etapă a ciclului vieţii, la acest proces continuu 
de reproducere prin crearea de urmaşi realizându-se astfel o seccesiune neîntreruptă de 
generaţii în timp. 

Intuitiv, acest proces poate fi demonstrat referindu-ne la un cuplu căsătorit care în 
decursul vieţii sale fertile dă naştere copiilor, care vor continua cuplul respectiv. Astfel, un 
număr de doi copii de sexe diferite, o fată şi un băiat reproduce sau înlocuieşte exact cuplul 
căsătorit, trei copii, indiferent de sex sau două fete, asigură o înlocuire pe scară ceva mai mare 
iar un singur copil sau doi copii de sex masculin însă nu asigură înlocuirea cuplului respectiv. 

Aceste consideraţii valabile la nivelul unui cuplu se pot extinde şi asupra generaţiilor şi 
apoi asupra populaţiilor din care acestea fac parte. De pildă, o generaţie de femei care a atins 
vârsta limită fertilă (50 ani) lasă în urma ei un număr de copii, adică este înlocuită de generaţia 
următoare. În mod asemănător o colectivitate umană se reproduce prin urmaşii pe care i-a adus 
pe lume. Optica firească este, deci, aceea a succesiunii generaţiilor, a evoluţiei de la generaţia 
parentală la generaţia filială.  

Raţionamentul deşi corect este incomplet deoarece reproducerea este condiţionată de 
structura pe sexe a descendenţilor: o mamă trebuie să lase în urma ei cel puţin o fiică care să 
continue reproducerea în viitor. 

Din punct de vedere metodologic, problema trebuie plasată în optica succesiunii 
generaţiilor, deci în perspectivă longitudinală. O mamă aduce pe lume un număr de copii, din 
aceştia o parte sunt fete. Reproducerea poate fi asigurată doar din momentul în care fiicele 
respective ajung şi ele la vârsta la care aduc pe lume proprii urmaşi. Intervine deci nu numai 
numărul de copii sau descendenţa finală ci şi factorul de mortalitate. Dacă mortalitatea este 
redusă, cum este cazul ţărilor dezvoltate, probabilitatea ca descendenţa să ajungă la vârsta de 
reproducere, aducând pe lume copii necesari, este foarte mare. 

În practică observarea longitudinală este însă destul de dificil de realizat motiv pentru care 
se recomandă observarea transversală, mai simplă, şi indicii obţinuţi pe baza ei. 
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Intensitatea reproducerii se măsoară cu indici adecvaţi în funcţie de dimensiunea 
descendenţei. Astfel putem vorbi de o reproducere simplă sau înlocuire exactă a unei generaţii 
de către cea următoare, când rata netă de reproducere este egală cu 1, adică o fiică 
supravieţuitoare înlocuieşte pe mama ei. O reproducere lărgită când rata este supraunitară şi o 
reproducere îngustată când rata este subunitară, având drept consecinţă în perspectivă declinul 
demografic. 

Uneori noţiunea de reproducere a populaţiei este confundată cu aceea de creştere 
demografică. Aceasta din urmă semnifică schimbarea numărului populaţiei (cea de tip închis), 
ca urmare a diferenţei dintre natalitate şi mortalitate, măsurată cu o rată specială, aceea a 
creşterii naturale (relaţia 5.47).  

Nu avem însă, în acest caz, nici o indicaţie cu privire la perspectivele unei asemenea 
populaţii în optica înlocuirii ei în timp. Situaţia este similară cu cea din economie: creşterea 
economică nu este egală cu reproducerea.  

În analiza demografică a reproducerii se acordă o atenţie deosebită generaţiilor feminine şi 
descendenţei finale feminine. Astfel, se poate studia modul în care o generaţie feminină îşi 
asigură reproducerea prin numărul de fiice pe care le aduce pe lume. Analiza se poate referi la 
o generaţie feminină reală (în optică longitudinală) sau la o generaţie ipotetică (fictivă) care ar 
corespunde analizei transversale sau de moment. În condiţiile analizei transversale se supun 
observaţiei toate cele 35 de generaţii fertile feminine existente în fiecare an calendaristic. 

 
 

5.1.7.2. Indicatorii reproducerii populaţiei 
 

Bilanţul demografic natural (Bdn) este rezultatul mişcării naturale a populaţiei şi se 
calculează ca diferenţă între numărul de născuţi-vii (Nv) şi numărul de decedaţi (D) sau între 
efectivele unei populaţii din două momente consecutive t şi t t1:  

MNB vdn −=                                                         (5.48) 
 

dnt1t BPP +=+                                                         (5.49) 
sau 

dnt1tt1tdn BPPPPB +=⇒−= ++                                         (5.50) 
Când bilanţul natural este egal cu zero (Bdn = 0)  populaţia este staţionară; când Bdn>0 

populaţia este crescătoare, iar când Bdn<0 populaţia este descrescătoare, dacă se prelungeşte 
mult în timp, poate duce la dispariţia populaţiei respective (cazul multor popoare în istorie). 

Rata bilanţului demografic natural (Rbdn) se calculează prin raportarea bilanţului natural 
(Bdn) la efectivul mediu al populaţiei (Pm), astfel: 

mn
mm

v

m

v

m

dn
bdn RR1000

P
D1000

P
N

1000
P

DN
1000

P
B

R −=×−×=×
−

=×=  

 
mnbdn RRR −=                                                        (5.51) 

Deci, rata bilanţului natural al unei populaţii este egală cu diferenţa dintre rata natalităţii 
(Rn) şi rata mortalităţii (Rm). 

Variaţia valorilor bilanţului natural are pentru intensitatea reproducerii populaţiei 
următoarele semnificaţii: 

Bdn = 0 când Rn = Rm reproducere simplă: Pt+1 = Pt 
Bdn < 0 când Rn < Rm reproducere restrânsă: Pt+1 <Pt 
Bdn > 0 când Rn > Rm reproducere lărgită: Pt+1 > Pt 
Indicele dinamicii efectivului unei populaţii (Idp) măsoară variaţia în timp a numărului 

populaţiei în două momente de timp diferite, succesive t şi t+1, astfel: 
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Indicele dinamicii efectivului unei populaţii în anul t + 1  faţă de anul t arată de câte ori a 
crescut populaţia luată în calcul în decursul perioadei considerate şi este egal cu 1 plus ritmul 
de creştere al populaţiei realizat în acea perioadă (Rc). 

Intensitatea intrărilor în sistemul populaţiei se poate determina cu ajutorul ratelor de 
fertilitate generală şi a celor specifice pe sexe şi vârste. 

Raportul de feminitate la naştere (Rfn) prezintă o importanţă deosebită în analiza 
reproducerii populaţiei, în mod special a reproducerii feminine şi descendenţei finale feminine: 
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Acest raport oscilează în jurul valorii de 0,485.  
Succesiunea generaţiilor ca rezultat al reproducerii populaţiei este caracterizată de vârsta 

medie a mamelor la naşterea tuturor copiilor lor şi reprezintă intervalul de timp care separă 
generaţia mamelor de generaţia fiicelor. Convenţional, riscul de deces care afectează generaţia 
fiicelor se poate aproxima cu riscul de deces pe care l-au avut mamele la trecerea lor de la 
vârsta de 15 ani la cea de 50 de ani. Aceasta înseamnă că se asociează generaţiei fiicelor 
legitatea de mortalitate a generaţiei mamă. Vârsta medie a mamelor la naşterea copiilor lor mai 
poartă denumirea de durată sau lungimea unei generaţii şi reprezintă intervalul de timp care 
separă generaţia mamelor de cea a fiicelor. 

Convenţional, lungimea unei generaţii este considerată egală cu 30 de ani, deci în decurs 
de un secol vor fi 3,3 generaţii, deşi în mod obişnuit într-un secol se includ 100 de generaţii.  

Viteza de reînoire a generaţiilor se poate caracteriza prin intervalul de timp x dintre două 
generaţii succesive. Atunci când se referă la succesiunea generaţiilor feminine acest interval 
corespunde vârstei medii a mamelor unei  generaţii la naşterea copiilor lor. 

Riscul de mortalitate condiţionează intensitatea reproducerii populaţiei. Astfel dacă în 
analiza reproducerii nu se ţine seama de riscul de mortalitate fenomenul poartă denumirea de 
reproducere brută, şi se caracterizează cu ajutorul ratei brute de reproducere a unei generaţii, 
iar în cazul luării în calcul a riscului de deces se obţine rata netă de reproducere a unei generaţii 
reale. 

Rata brută de reproducere sau rata de reproducere brută arată câte fiice vor aduce pe 
lume fiicele mamelor din prezent în condiţiile menţinerii fertilităţii actuale a celor 35 de generaţii 
de femei fertile şi în absenţa mortalităţii de la naştere şi până la sfârşitul perioadei lor fertile. 
Este deci o rată de fertilitate care se calculeză după formula:  

- în cazul intervalelor anuale de vârstă:  ∑=
50

15
xbr fKr                                                   (5.54)  

 

- în cazul intervalelor cincinale de vârstă:  ∑×=
50

15
xbr fK5r                                           (5.55) 

unde k este coeficientul de feminitate la naştere şi este egal cu 0,485. Coeficientul de feminitate 
este complementar cu cel de masculinitate la naştere. 

Interpretarea ratei brute de reproducere se face astfel: 
- când rbr >1 are loc o reproducere lărgită a populaţiei; 
- când rbr < 1 are loc o reproducere restrânsă; 
- când rbr = 1 are o reproducere simplă, adică o înlocuire exactă a unei generaţii. 
Rata netă de reproducere sau rata reproducerii nete ia în calcul şi riscul de mortalitate 

care va acţiona asupra generaţiei-fiică (generaţie fictivă). Aplicându-se unei generaţii fictive, 
riscul de mortalitate se va lua în calcul cu valorile probabilităţilor de supravieţuire pe vârste px 
luate din cea mai recentă tabelă de mortalitate standard sau mortalitate tip. Probabilităţile de 
supravieţuire se calculează în raport cu efectivul iniţial al cohortei So. 

Rata netă de reproducere se calculează după formula: 

∑ ×=
50

15
xxnr pfKr                                                     (5.56) 
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Pentru caracterizarea regimului de reproducere a unei populaţii prezintă o importanţă 
deosebită cunoaşterea numărului mediu de fete pe care le naşte o femeie de-a lungul perioadei 
fertile, indicator care poartă denumirea de rată a reproducerii brute (R) şi se determină pe baza 
formulei: 

∑×=
49

15
xf50,49R                                                     (5.57) 

Având în vedere că nu toate fetele născute vor supravieţui până la vârsta pe care o avea 
mama lor în momentul naşterii lor este necesar să se ţină seama de riscul de deces pe vârste 
determinat pe baza tabelelor de mortalitate pentru sexul feminin. 

Dacă în relaţia (5.57) se înmulţeşte fx cu probabilitatea de supravieţuire de la vârsta x la x 
+ 1 notată cu px se obţine rata reproducerii nete (R'): 

∑ ××=
49

15
xx pf50,49R'                                                 (5.58) 

Rata reproducerii nete caracterizează în mod veridic puterea sau capacitatea de 
reproducere a contingentului fertil feminin şi poate lua valoarea 1, valori subunitare şi valori 
supraunitare, fiecare având o semnificaţie aparte: 

R' = 1 corespunde reproducerii simple a contingentului fertil feminin; 
R' < 1 arată o reproducere restrânsă a contingentului fertil feminin; 
R' > 1 arată o reproducere lărgită a contingentului fertil feminin. 

Această interpretare generală a ratei reproducerii nete nu trebuie absolutizată. 
Subreproducerea, reproducerea simplă şi cea lărgită ale populaţiei au loc doar atunci când 
nivelul acestui indicator se menţine stabil pentru o perioadă de timp îndelungată, cel puţin egală 
cu durata unei generaţii. 

 
 

5.2. Tranziţia demografică 
 
Tranziţia demografică are o dublă semnificaţie şi anume de teorie şi de proces. Ca teorie 

ea încearcă să explice evoluţia populaţiei în funcţie de un ansamblu de factori, sociali, 
economici, legislativi, educaţionali, sanitari, psihologici şi culturali. Conform acestei teorii 
populaţia considerată ca sistem se află în strânsă interdependenţă cu celelalte sisteme social şi 
economic. Datorită acestor relaţii de interdependenţă evoluţia populaţiei înregistrează oscilaţii 
de la o perioadă la alta. Ca proces ea se referă la evoluţia demografică (formată din mai multe 
faze), în cursul căreia ratele înalte ale natalităţii şi mortalităţii coboară treptat la nivele mai 
scăzute, sub impactul unui mare număr de factori social-economici (Fig.5.5). 

Starea celor trei tipuri majore de sisteme, demografic, social şi economic, se prezintă în 
mod diferenţiat pe cele două categorii de ţări: dezvoltate şi în curs de dezvoltare. Astfel, dacă 
ţările dezvoltate au valori reduse de natalitate şi mortalitate şi niveluri ridicate de dezvoltare 
economică, în schimb ţările în curs de dezvoltare prezintă o situaţie inversă şi anume: 

a) sub raport demografic: 
- nivel ridicat al natalităţii; 
- mortalitate relativ înaltă; 
- rată înaltă a creşterii demografice; 
- structură relativ tânără a populaţiei; 
- presiune demografică ridicată; 
b) sub raport social-economic: 
- produs naţional brut pe locuitor foarte scăzut; 
- proporţie ridicată a analfabetismului; 
- pondere foarte mare a populaţiei active ocupată în agricultură; 
- regim alimentar deficitar; 
- rată redusă de urbanizare; 
- consum redus de energie pe un locuitor. 
În aceste condiţii teoria tranziţiei demografică trebuie să îndeplinească două funcţii: 
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- explicativă pentru mecanismul tranziţiei; 
- predictivă pentru factorii ce vor determina tranziţia şi momentul în care se va produce ea. 
 

 
Intensificarea studiilor de demografie istorică, creşterea informaţiei statistice, dezvoltarea 

cercetărilor în domeniul fertilităţii şi al familiei, creşterea gradului de conceptualizare prin 
utilizarea teoriei sistemelor, au contribuit, în mare măsură, la o mai bună cunoaştere a fazelor 
tranziţiei demografice în trecut şi la o interpretare mai fundamentată a factorilor sociali 
economici care o determină. 

Pentru o înţelegere mai corectă a tranziţiei demografice atât ca teorie cât şi ca proces se 
impune o succintă prezentare istorică a acesteia sub cele două aspecte. Totul a pornit de la o 
constatare statistică făcută în urmă cu circa opt decenii şi anume aceea că natalitatea şi 
mortalitatea din ţările vest europene s-au înscris într-un proces de scădere cu anumite 
regularităţi ce sugerează existenţa unor legi. 

De la valori foarte ridicate ale celor două componente ale mişcării naturale, aşa cum erau 
ele consemnate cu 150-200 de ani în urmă, natalitatea şi mortalitatea au cunoscut o tendinţă 
lungă de scădere, în aşa fel încât bilanţul demografic natural pozitiv, realizat odinioară la valori 
ridicate ale celor două componente, a început să se obţină cu eforturi demografice mai reduse. 

Bilanţul demografic natural de 6-10 ‰ se obţinea cu o natalitate oscilândă în jurul a 35-40 
‰ şi o mortalitate de 30-35 ‰. Mortalitatea înregistra mari oscilaţii în jurul acestor valori datorită 
multiplelor epidemii de ciumă sau holeră, războaie, foamete, ajungând uneori până la 40-50 ‰. 
Erau astfel ani când bilanţul demografic natural devenea negativ. 

Asemenea evenimente excepţionale aveau loc pe la mijlocul secolului al XVIII-lea şi 
începutul secolului al XIX-lea. Variola care făcea un număr foarte mare de victime în rândul 
copiilor a continuat chiar şi după descoperirea vaccinului de către Dr. E. Jenner în 1796. 

Concomitent cu eforturile uriaşe de eradicare a acestor maladii, ţările din Europa 
occidentală înregistrează şi o dezvoltare economică importantă. Toate acestea conduc la 
creşterea nivelului de trai de cultură şi civilizaţie în esenţă la un standard ridicat al calităţii vieţii. 
Prima consecinţă a acestor condiţii de viaţă este scăderea mortalităţii la valori mai rezonabile. 
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Formarea unor modele culturale de viaţă şi amplele transformări de ordin social vor avea 
ca efect scăderea ulterioară în timp şi a natalităţii fenomen constatat pentru început în Franţa. 

Astfel, în cea de a doua jumătate secolului al XIX-lea în ţările Europei occidentale 
nivelurile natalităţii au ajuns la valori scăzute, iar între cele două războaie mondiale bilanţul 
demografic natural înregistra valori foarte reduse, uneori chiar negative, ameninţând 
perspectivele populaţiei. O nouă terminologie îşi face loc în analizele de populaţie ce cuprinde 
termeni ca, depopulare, declin demografic, populaţie stagnantă. 

Fenomenul concretizat în scăderea numărului populaţiei ca urmare a reducerii natalităţii 
este perceput, mai întâi de oamenii de ştiinţă şi apoi de factorul politic, ca un real pericol ce se 
declanşase în vestul Europei deplasându-se spre centrul şi estul continentului. 

Dacă mortalitatea a scăzut în jurul valorii de 10 ‰, natalitatea a coborât şi ea sub nivelul 
de 20 ‰, situându-se între 14-18 ‰, rezultând un bilanţ demografic natural modest. 

Datorită faptului că Franţa cunoaşte prima acest fenomen demografic, explică preocupările 
oamenilor de ştiinţă din această ţară în analiza fenomenului încă din cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea pe care îl denumesc „revoluţie demografică” (A. Landry). 

Investigaţiile de natură ştiinţifică în Franţa sunt urmate de măsuri pronataliste, cu momente 
semnificative în 1920 şi 1939 („Codul familiei”). 

Consecinţele negative ale declinului demografic nu erau numai de ordin social şi 
economic, dat fiind conjunctura mondială a perioadei interbelice, erau şi de ordin politic şi 
militar. Aceasta datorită faptului că pe lângă declinul demografic natural, la care se adaugă 
uriaşele pierderi umane cauzate de primul război mondial existau mari tensiuni şi antagonisme 
care vor duce la declanşarea celui de-al doilea război mondial. 

Condiţiile specifice sociale şi economice ale noilor state independente apărute în perioada 
postbelică au făcut ca teoria tranziţiei demografice să devină şi mai actuală. Astfel ea trebuie să 
arate dacă şi aceste ţări vor urma drumul tranziţiei demografice aşa cum l-au parcurs celelalte 
ţări dezvoltate. Informaţia şi experienţa acumulată de la începutul secolului al XX-lea când au 
fost formulate primele idei referitoare la acest fenomen au permis ca după cel de-al doilea 
război  mondial să se elaboreze teorii şi modele ale tranziţiei demografice, realizându-se şi 
primele sinteze. 

Privind retrospectiv drumul parcurs de la idee la teorie el se întinde pe o durată de circa 
patru decenii începând cu francezul Adolphe Landry (1909, 1934), americanul Waren S. 
Thompson (1929) şi până la F.W. Notestein (1949, 1953) care şi foloseşte pentru prima dată 
sintagma de tranziţie demografică, aducând importante contribuţii originale la dezvoltarea 
conceptului. 

La începutul secolului XX Landry a pus în circulaţie expresia de „revoluţie demografică” 
dându-i şi o fundamentare teoretică Landry, pornind de la analiza datelor privind evoluţia 
mişcării naturale a populaţiei din Europa arată că aceasta a parcurs trei „regimuri demografice”: 
primitiv, intermediar şi modern. Cel intermediar corespunde tranziţiei demografice, perioadă în 
care s-a făcut trecerea de la niveluri înalte ale mortalităţii şi natalităţii la niveluri scăzute sub 
influenţa unui număr mare de factori sociali, economici şi culturali. 

Constatările lui A. Landry, ca om de ştiinţă, referitoare la Franţa sunt sumbre şi pesimiste, 
dar în calitate de om politic el propune o serie de măsuri pentru redresarea situaţiei, printre care 
„Codul familiei” (1939) care este în mare măsură opera sa. 

Un al doilea teoretician al tranziţiei demografice este W.S. Thompson, care într-o manieră 
asemănătoare lui Landry realizează o clasificare a populaţiilor în trei tipuri după nivelurile şi 
tendinţele mortalităţii şi natalităţii. 

De remarcat că ambii autori utilizează în studiile pe care le fac indici relativ simpli şi 
anume rata brută de natatlitate şi de mortalitate, pentru o perioadă relativ mare, atât cât 
permiteau datele statistice din acea perioadă. 

Progresele demografiei istorice materializate în reconstituirea evoluţiei demografice pe 
perioade mai mari începând chiar cu revoluţia industrială din a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, precum şi utilizarea unor indici mai perfecţionaţi (rata totală de fertilitate, rata netă de 
reproducere, speranţa de viaţă la naştere, rata mortalităţii infantile) au permis realizarea unor 
conexiuni între „regimurile demografice” şi etapele dezvoltării economice. 
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În accepţiunea modernă, teoria tranziţiei demografice a fost creată de F.W. Notestein, 
pentru care dezvoltarea economică a Europei în secolul XX a fost însoţită de scăderea 
mortalităţii, legată de procesul general de modernizare şi, în special, de ridicarea nivelului de 
trai şi de noile mijloace de combatere a bolilor. Fertilitatea, iniţial este puţin influenţată de 
procesul de modernizare, dar ulterior s-a înscris într-o tendinţă de scădere. 

Teoria tranziţiei demografice a fost dezvoltată apoi de o serie întreagă de demografi, 
sociologi, economişti, istorici, geografi. 

Din aceeaşi perioadă trebuie amintiţi C.P.Blacker (1947), K. Davis (1949), D. O. Cowgil 
(1953) şi încă mulţi alţii. Trebuie remarcată totuşi teoria „stadiilor” în  tranziţia demografică 
propusă de demograful şi sociologul american Blacker, după care ar exista cinci stadii: 

a) staţionar (natalitatea şi mortalitatea foarte ridicate); 
b) stadiul de expansiune incipientă (mortalitatea începe să scadă); 
c) stadiul de expansiune în terminare (natalitatea începe să scadă şi ea, dar mortalitatea 

scade mai repede); 
d) stadiul staţionar (reechilibrarea natalităţii şi mortalităţii la niveluri mai scăzute); 
e) stadiul declinului (natalitatea mai scăzută decât mortalitatea, de unde un bilanţ natural 

negativ). 
Dacă în general mecanismul tranziţiei demografice era explicat relativ corect pentru ţările 

dezvoltate care cunoscuseră acest fenomen, pentru ţările în curs de dezvoltare foarte 
importantă era funcţia predictivă a teoriei. Era important de ştiut ce cale vor urma ţările în curs 
de dezvoltare, vor intra sau nu şi ele în tranziţia demografică, şi care vor fi etapele caracteristice 
ale mişcării naturale. De asemenea care vor fi condiţiile economice şi strategiile necesare 
pentru a determina tranziţia demografică. 

În mod treptat, studiile întreprinse în această perioadă au reuşit în bună măsură să dea 
răspuns la multe din întrebările puse. Mai mult decât atât s-a demonstrat că tranziţia 
demografică este un proces legic pentru toate ţările, diferă doar căile şi formele de realizare de 
la o ţară la alta. Cât priveşte factorii, în afară de cei economici şi sociali, un rol important îl joacă 
cei culturali. Tipologia tranziţiei demografice s-a diversificat, pentru Europa identificându-se 
chiar mai multe, ceea ce a constituit un pas important în nuanţarea fenomenului pentru acest 
continent.  

Au fost puse în evidenţă noi aspecte ale tranziţiei demografice, în afara celei a mortalităţii 
şi natalităţii şi anume tranziţia structurii pe vârste, care, în final, înseamnă îmbătrânirea 
demografică (J. Bourgeois-Pichat); o tranziţie a nupţilităţii (J. Hajnal); o tranziţie a familiei, de la 
familia extinsă la cea nucleară, o tranziţie a ratelor de activitate, în special de activitate feminină 
(J. Durand); o tranziţie a mobilităţii (W.Zelinski, A. Rogers, Fr. Willekens), în sensul de tranziţia 
migraţiei, o tranziţie a urbanizării (revoluţia urbană). 

Referitor la factorii care determină tranziţia s-a arătat că este necesar un minimum de 
dezvoltare economică pentru a declanşa începutul scăderii fertilităţii. 

Din punct de vedere metodologic se pune întrebarea cât de „mare” trebuie să fie acest 
minimum economic, cu alte cuvinte care este limita sau „pragul” ce trebuie depăşit pentru a se 
declanşa tranziţia demografică. Pentru a identifica această limită au fost propuşi mai mulţi indici, 
utilizaţi şi în studiile O.N.U.: 

- un anumit nivel al produsului naţional brut pe locuitor; 
- o anumită proporţie a populaţiei active ocupate în sectoarele secundar şi terţiar; 
- un anumit grad de ocupare a femeilor; 
- un anumit nivel al ştiinţei de carte. 
În aceste condiţii tranziţia demografică a devenit un proces mult mai complex, parte 

integrantă a procesului de dezvoltare social economică, de modernizare a societăţii. S-au 
evidenţiat astfel o serie de interdependenţe dintre variabilele demografice („tranziţia 
demografică”) şi variabilele social-economice („creşterea economică”, „dezvoltarea”). Chiar 
dacă mai sunt încă aspecte neelucidate referitoare la mecanismele de funcţionare teoria 
tranziţiei demografice a devenit cu adevărat un concept teoretic, cu posibilităţi reale de 
prognoză pentru ţările în curs de dezvoltare, aflate în fază incipientă sau intermediară a 
tranziţiei. 
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5.3. Mobilitatea teritorială a populaţiei 
 
5.3.1. Conceptul de mobilitate teritorială a populaţiei 
Mobilitatea populaţiei este un fenomen ce a caracterizat societatea din cele mai vechi 

timpuri şi până astăzi. Aşadar ea are un profund caracter istoric manifestându-se în mod 
diferenţiat în spaţiu şi timp în funcţie de factorii şi condiţiile, concrete, specifice de la o etapă la 
alta şi dintr-un loc în altul. 

Noţiunea de mobilitate are o sferă foarte largă de cuprindere de la cea teritorială şi până la 
cea socială. În acest sens putem defini mobilitatea populaţiei ca procesul prin care persoanele 
îşi schimbă statutul rezidenţial, profesional sau social. 

În mod corespunzător, schematizând se pot distinge: mobilitatea spaţială (teritorială sau 
geografică), mobilitatea profesională şi mobilitatea socială, schimbarea statutului matrimonial, 
schimbarea statutului educaţional. 

Dintre toate cea mai complexă, şi care influenţează în acelaşi timp şi celelalte tipuri de 
mobilităţi este mobilitatea spaţială, teritorială sau geografică a populaţiei. Este un proces care 
cuprinde suma deplasărilor populaţiei în spaţiu, determinate de cauze variate, pe distanţe mai 
mari sau mai mici, însoţite sau nu de schimbarea definitivă (permanentă) a domiciliului. 

Complexitatea fenomenului constă în faptul că intensitatea cu care se produce poate 
echilibra sau dezechilibra bilanţul demografic între zone sau localităţi, poate structura sau 
destructura o colectivitate. 

Echilibrul natural dintre populaţie şi resurse se modifică în mod esenţial fie prin apariţia 
unui surplus de populaţie, constituindu-se astfel o zonă de emigraţie, fie prin apariţia unui 
surplus de resurse, constituindu-se în acest caz o zonă de imigraţie. Atunci când presiunea 
demografică asupra resurselor naturale şi sociale atinge o anumită limită, emigraţia apare ca o 
necesitate. Migraţia permite o restabilire a echilibrului atât în zona de plecare cât şi în zona de 
sosire, îndeplinind astfel o funcţie obiectivă. 

Migraţia este în ultimă instanţă nu numai o schimbare de domiciliu, ci şi o schimbare de 
mediu social, cultural, economic şi afectiv. 

Migraţia ca fenomen demografic constituie cea de-a doua componenţă a mişcării generale 
a populaţiei sau dinamicii demografice şi se manifestă în cadrul populaţiilor considerate ca 
sisteme dechise. În cadrul acestor categorii de populaţie intrările sunt asigurate pe lângă naşteri 
şi de imigrări iar ieşirile pe lângă decese şi de emigrări. Prin urmare din diferenţa dintre 
natalitate şi mortalitate rezultă bilanţul demografic natural, care determină creşterea naturala a 
populaţiei, iar diferenţa dintre imigrări şi emigrări pune în evidenţă creşterea migratorie.  

Migraţia nu mai are caracter dual, biologic şi social, pe care l-au avut naşterea şi decesul, 
ea este în totalitate un eveniment social. Migraţia are o condiţionare socială şi generează 
consecinţe sociale. De aceea studiul migraţiei este prin excelenţă interdisciplinar: geografia, 
sociologia, demografia, economia se numără printre ştiinţele cele mai importante în 
cunoaşterea migraţiei. 

Geografia studiază acest fenomen în primul rând ca factor al creşterii populaţiei în teritoriu, 
ca factor al creşterii urbane, ca factor al mişcării generale a populaţiei, ca fluxuri de populaţie 
care modifică numărul şi structura populaţiei în localitatea de origine şi în localitatea de 
destinaţie, caracteristicile demografice ale celor două populaţii, ca factor al omogenizării 
sociale, în ultimă analiză. Fenomenul este deosebit de amplu şi cu implicaţii pe toate planurile. 

În definirea migraţiei şi analiza generală a fenomenului migratoriu se utilizează o serie de 
termeni specifici: emigraţia, exodul demografic, imigraţia, remigraţia. Aceşti termeni sunt 
generaţi de caracteristicile fenomenului şi anume: zona de plecare, zona de sosire, intensitatea 
migraţiei, natura migraţiei etc. 

Emigraţia se referă la plecările (ieşirile), de populaţie dintr-o anumită zonă, indiferent de 
mărimea sau nivelul taxonomic al acesteia. Ea cuprinde în condiţiile normale, numai surplusuri 
de populaţie şi nu produce modificări esenţiale, în piramida demografică. Există, însă, situaţii 
determinate de cauze multiple, când în procesul migratoriu este antrenată o populaţie mai 
numeroasă decât surplusul demografic producându-se o destructurare a comunităţii respective.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 5.6. – Mobilitatea teritorială a populaţiei 
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O asemenea deplasare de populaţie poartă denumirea de exod demografic, în cadrul 
căruia, cea mai frecventă formă o reprezintă exodul rural. 

Imigraţia defineşte populaţia migrantă, sosită sau intrată într-o zonă sau localitate. 
Imigraţiile în zona de origine, adică revenirile după o plecare, considerată la un moment dat 
definitivă sau temporară, poartă numele de remigraţie. 

Termenul de migrant are un conţinut foarte bogat. El primeşte, în vocabularul ştiinţelor 
umane, întrebuinţări oarecum distincte, care marchează o anumită stare de lucruri în 
dezvolatarea social-economică a unor regiuni ale globului. 

Diversitatea definiţiilor migrantului cauzează o anumită discordanţă în statisticile naţionale, 
baze ale comparaţiei internaţionale. În unele cazuri se pune pe prim plan statutul economic şi 
social al migrantului, în altele, modul de transport sau mai simplu, intenţiile declarate. În cele 
mai multe cazuri utilizează toate aceste criterii. 

Pentru geografi, care studiază condiţiile de populare a pământului, “noţiunea de migraţie 
are o semnificaţie istorică şi actuală, ea incluzând toate acele fapte (invazie, colonizări, migraţii 
propriu-zise) care au contribuit la răspândirea şi concentrarea populaţiei pe glob” (6). 

Mobilitatea teritorială a populaţiei capătă deci diferite aspecte în funcţie de scop, 
ritmicitate, periodicitate, durată etc. 

În funcţie de factorii şi condiţiile care favorizează sau determină deplasarea, se disting 
următoarele categorii de populaţie:  

- populaţia migratoare, este cea care se deplasează în teritoriu schimbându-şi domiciliul şi 
locul de muncă. Aici se încadrează atât deplasările de la o localitate la alta şi până la 
deplasările de la un continent la altul; 

- populaţia sezonieră include populaţia ce se deplasează (indiferent de distanţă), pentru 
muncă pe o perioadă determinată sau periodic (lunar, anual), în localităţi balneoclimaterice sau 
de agrement, pentru tratament medical sau recreare folosind perioada de concediu sau 
vacanţă; 

- populaţia flotantă cuprinde populaţia ce se deplasează pentru muncă, recreare sau în 
alte scopuri, în altă localitate decât cea de reşedinţă, fără a-şi schimba domiciliul de bază, 
pentru o perioadă mai mare de 48 de ore; 

- populaţia navetistă este formată din populaţia ce se deplasează zilnic, alternant, pentru 
muncă în teritoriu, între localitatea de domiciliu şi localitatea unde îşi exercită activitatea. 

 
 

5.3.2. Cauzele migraţiei 
 
Având o condiţionare multiplă, migraţiile fie ele organizate ori neorganizate individuale sau 

în grup se produc datorită unor cauze variate, şi anume: 
- suprapopularea, considerată de cei mai mulţi principala cauză, este un fenomen 

demografic ce are o puternică determinare economică; 
- dezvoltarea căilor de comunicaţie favorizează la un moment dat, mai ales în ţarile 

dezvoltate, dispersarea industriei în teritoriu, proces care este inevitabil urmat de migraţie, în 
special a forţei de muncă; 

- transportul maritim a constituit în perioadele trecute motorul migraţiilor intercontinentale; 
- cauzele de ordin social includ migraţiile care au la bază considerente de ordin politic, 

istoric, religios, cultural şi chiar tradiţii;  
- cataclismele şi maladiile sunt de asemenea cauze care determină imigrări şi emigrări 

masive şi bruşte; 
- de ordin psihologic, cum ar fi populaţia din zonele de câmpie care este fascinată de 

regiunile înalte muntoase. 
  
 

 
 
 



 79

5.3.3. Tipuri de migraţii 
  
Pornind de la cauzele generale şi particulare care determină deplasarea populaţiei în 

teritoriu, distingem o mare varietate tipologică a acestei mobilităţi ce are la bază următoarele 
criterii: 

- după mediul rezidenţial, migraţiile pot fi: rural-urbane, urban-rurale, interrurale, 
intrarurale, interurbane şi intraurbane; 

- după durata şi natura deplasărilor deosebim migraţii definitive, temporare (sezoniere) 
ritmice şi diurne; 

- după criteriul administrativ: interne şi externe; 
- după efectiv pot fi individuale sau pe grupe; 
- după modul de defăşurare: organizat sau neorganizat; 
- după scop: economic, turistic, pelerinaj etc. 
Migraţiile au un caracter selectiv ceea ce le conferă un rol perturbator, cu excepţia celor 

organizate şi care se desfăşoară după anumite reguli. Datorită caracterului selectiv se produce 
destructurarea colectivităţiilor ceea ce impune analiza fenomenului pe profesii, vârste, sex şi 
medii sociale. 

 
 

5.3.4. Indicatorii de analiză a migraţiei 
 
Aspectele cele mai importante ce fac obiectul analizei mişcării migratorii se referă la: 
- intensitatea fenomenului, pe total şi pe subcolectivităţi structurate după caracteristici 

demografice (sex, vârstă, stare civilă), socio-economice şi culturale; 
- orientarea fluxurilor migratorii (migraţia rural-urban şi invers); 
- structura emigranţilor după ţara de destinaţie sau a imigranţilor după ţara de origine în 

cazul mişcării migratorii externe; 
- în cazul mişcării flotante prezintă interes şi surprinderea aspectelor legate de 

sezonalitate; 
- efectele pe care le poate avea mişcarea migratorie asupra structurii populaţiei diverselor 

comunităţi, pe sexe şi vârste ca şi implicaţiile determinate de mişcarea migratorie selectivă 
asupra evoluţiei intensităţii fenomenelor mişcării naturale;  

- dinamica mişcării migratorii; 
- studiul cauzelor ce determină fenomenul. 
Studiul mişcării mogratorii se face de regulă în optica analizei transversale, analiza 

longitudinală fiind mai puţin semnificativă, deosebirile de nuanţă implicând perioade istorice şi 
transformări economice şi în mai mică măsură, generaţii distincte. 
În analiza fenomenului de migraţie se utilizează următoarele tipuri de indicatori şi rate: 

- migraţia brută (Mb), caracteizează global fenomenul, reprezentând suma persoanelor 
imigrate (sosite) (I) şi a persoanelor emigrate (plecate) (E):  

EIM b +=                                                          (5.59) 
- migraţia netă (Mn) reprezintă diferenţa dintre numărul persoanelor imigrate (I) şi 

emigrate (E): 
EIM n −=                                                          (5.60) 

Ca şi în cazul altor fenomene demografice, deoarece localităţile se deosebesc din punct 
de vedere al efectivului populaţiei, este necesar ca atât migraţia brută cât şi cea netă să fie 
corelate cu numărul mediu al populaţiei, determinând rata migraţiei brute şi respectiv rata 
migraţiei nete. 

- rata migraţie brute (Rmb) reprezintă aşadar raportul dintre migraţia brută (Mb) şi numărul 
mediu al populaţiei (Pm): 
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Fig. 5.7. –Tipuri de migraţii. 
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- rata migraţiei nete (Rmn) este dată de raportul dintre migraţia netă (Mn) şi numărul 
mediu al populaţiei (Pm): 

100(1000)
P
M

100(1000)
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EIR
m

n

m
mn ×=×

−
=                                     (5.62) 

Rata brută (generală) a migraţiei se poate stabili şi pentru perioade mai reduse decât anul 
calendaristic (lună, trimestru, semestru), permiţând analiza sezonalităţii migraţiei cu ajutorul 
indicilor de sezonalitate.  

Datorită motivaţiei şi implicaţiilor economico-sociale diferenţiate a imigraţiei şi emigraţiei se 
impune şi analiza lor separată sub forma ratei de imigrare şi emigrare. 

- rata de imigrare (Ri) reprezintă raportul dintre numărul celor imigraţi (sosiţi) (I) şi 
numărul mediu al populaţiei (Pm): 

100(1000)
P
IR
m

i ×=                                                   (5.63) 

- rata de emigrare (Re) se obţine raportând numărul celor emigraţi (plecaţi) (E) la 
populaţia medie (Pm): 

100(1000)
P
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m
e ×=                                                   (5.64) 

Diferenţa celor două rate este echivalentă  cu rata migraţiei nete: 

mn
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−
=−=−                                           (5.65) 

Aşa cum arătam anterior, analiza migraţiei trebuie aprofundată prin studierea structurii 
imigranţilor şi emigranţilor după diverse caracteristici în special pe grupe de vârstă şi sexe.  

O anumită structură după aceste două caracteristici a populaţiei supuse fenomenului 
migraţiei va influenţa structura populaţiei şi comportamentul demografic atât în localităţile de 
unde pleacă cât şi în localităţile unde se stabileşte. 

Dacă emigraţia populaţiei dintr-o localitate va afecta în special grupele de vârstă tinere, 
consecinţa va fi un proces de îmbătrânire demografică a populaţiei pentru localitatea de unde 
pleacă şi un proces de întinerire a populaţiei în localităţile unde îşi stabilesc domiciliul.  

Se va modifica, de asemenea, intensitatea fenomenelor demografice, în special natalitatea 
şi mortalitatea populaţiei. 

Migraţia populaţiei de la sat către oraş va avea ca efect, în prima fază, o creştere a 
natalităţii în mediul urban, deoarece, comportamentul demografic al populaţiei rurale este 
favorabil unei natalităţi mai ridicate.  

Acest comportament demografic se va adapta la condiţiile mediului urban după trecerea 
unei anumite perioade.  

Afluxul de populaţie tânără către unele localităţi va determina şi o scădere a coeficientului 
mortalităţii generale în cadrul acestora. Intensitatea mai ridicată a migraţiei populaţiei de sex 
masculin duce la schimbarea proporţiei pe sexe în localităţile unde imigrează, cât şi în 
localităţile de unde emigrează. 

- balanţa şah a migraţiei este indicatorul ce redă direcţia şi intensitatea fluxurilor 
migratorii.  

De obicei acestea se orientează de la regiuni cu un spor natural ridicat şi cu dezvoltare 
economică mai redusă, către regiuni cu spor natural scăzut, dar dezvoltate din punct de vedere 
economic.  

Balanţa şah a migraţiei cuprinde: 
- localităţile de unde se formează şi spre care se îndreaptă fluxurile migratorii; 
- numărul populaţiei imigrante şi emigrante pentru fiecare localitate; 
- numărul total al populaţiei supuse fenomenului migraţiei. 
Utilizând un model ipotetic de balanţă şah a migraţiei (Tabelul 5.1.) vom constata 

următoarele: 
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                                                                                Tabelul 5.1. 
Regiuni de 
emigraţie 

Regiuni de imigraţie 

 A B C D E Total 
A - 10 60 30 25 125 
B 50 - 100 150 200 500 
C 80 - - 60 20 160 
D 100 10 80 - - 190 
E - 120 90 40 - 250 

Total 230 140 330 280 245 1225 
 
- posibilitatea stabilirii bilanţului migratoriu pentru fiecare regiune luată în studiu (făcând 

abstracţie de migraţia externă), scăzând din totalul imigranţilor din fiecare regiune numărul 
emigraţilor din aceeaşi regiune. De exemplu pentru regiunea A bilanţul migratoriu este dat de 
diferenţa dintre 230 (totalul imigranţilor) şi 125 (numărul total al emigranţilor), deci 105 
persoane. 

- posibilitatea delimitării regiunilor de atracţie a fluxurilor migratorii, precum şi regiunile de 
unde se formează acestea. 

Pentru a pune în evidenţă aportul pe care îl aduc regiunile componente la bilanţul 
demografic al unei regiuni sau alta se poate face defalcarea pe regiuni de provenienţă. Utilizând 
exemplul anterior vom obţine pentru regiunea A (Tabelul 5.2.): 

                                                                           
                                                                                                           Tabelul 5.2. 

Imigranţi Emigranţi Bilanţ 
migratoriu

Regiunea de 
provenienţă 

50 10 40 Din regiunea B 
80 60 20 Din regiunea C 
100 30 70 Din regiunea D 

- 25 -25 Din regiunea E 
230 125 105   

 
Se poate deci observa că la realizarea excedentului migratoriu din regiunea A îşi aduce 

aportul, în ordinea ponderii doar regiunile D, B şi C. Regiunea E constituie în cazul regiunii A, 
zonă de imigraţie. 

Descompunerea bilanţului migratoriu pe regiunile de provenienţă se poate face pentru 
fiecare regiune în parte. 

Analiza trebuie completată prin caracterizarea dezvoltării economice a regiunilor pentru a 
desprinde cauzele migraţiei. 

Compararea, pentru o perioadă de timp mai îndelungată, a unor asemenea balanţe ale 
migraţiei va oglindi modificările intervenite în orientarea şi intensitatea fluxurilor migratorii, care, 
corelate cu  modificările în domeniul social-economic, oferă posibilitatea analizei complexe a 
fenomenului migraţiei. 

 
 

5.3.5. Bilanţul demografic migratoriu 
 
Bilanţul demografic migratoriu (Bdm) reprezintă diferenţa dintre numărul persoanelor sosite 

(imigrate)(I) într-o anumită ţară sau zonă şi numărul celor plecate (emigrate)(E) din ţara sau 
zona respectivă: 

Bdm = I – E                                                          (5.66) 
Raportată diferenţa respectivă la numărul mediu al populaţiei (Pm) vom obţine rata 

bilanţului demografic migratoriu (Rbdm) calculată după formula: 
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=                                                     (5.67) 

În funcţie de sensul pe care îl are această diferenţă bilanţul demografic migratoriu poate fi: 
- pozitiv, atunci când numărul celor sosiţi (I)este mai mare decât al celor plecaţi (E) (I > E), 

situaţie în care fenomenul mai este cunoscut şi sub denumirea de imigraţie netă, excedent 
migratoriu sau spor migratoriu; 

- nul (egal cu zero), când I = E 
- negativ, când numărul celor sosiţi (I) este mai mic decât numărul celor plecaţi (E) (I < E), 
situaţie când fenomenul se numeşte emigraţie netă sau deficit migratoriu. 

 
 

5.4. Bilanţul demografic general 
 
Populaţia poate fi studiată la un moment dat, secvenţial, în mod instantaneu, ca o 

fotografiere a stării de moment, sau prin înregistrarea şi analiza evenimentelor desfăşurate de-a 
lungul timpului. Prima abordare poartă denumirea de cercetare transversală, iar cea de-a doua 
de cercetare longitudinală. 

Populaţia se află într-un proces continuu de modificare (variaţie) a efectivului, distribuţiei şi 
structurii, ceea ce impune, indiferent de tipul de abordare (transversală sau longitudinală), 
studierea ei într-o viziune sistemică. 

În cazul în care populaţia este considerată un sistem închis, procesele ce caracterizează 
sistemul, adică intrările şi ieşirile sunt date doar de naşteri şi respectiv decese, care prin 
diferenţă formează bilanţul demografic natural. 

Dacă populaţia este considerată un sistem deschis, cele două caracteristici ale sistemului 
vor fi date de: 

- intrări: naşteri (N) şi imigrările (I); 
- ieşiri: decese (D) şi emigrări (E). 
Aşadar, populaţia deschisă este caracterizată atât de un bilanţ demografic natural, cât şi 

de un bilanţ demografic migrator, diferenţa dintre ele fiind bilanţul demografic general.      
Considerarea populaţiei ca sistem este în consecinţă o problemă fundamentală pentru 

modelarea matematică a acesteia şi a proceselor demografice, pentru elaborarea modelelor 
demoeconomice, ca şi pentru tehnicile de simulare. 

Bilanţul demografic general este în consecinţă indicatorul cel mai sintetic, ce  reflectă 
starea a nu mai puţin de şase  fenomene demografice (natalitatea, mortalitatea, mişcarea 
naturală, imigraţia, emigraţia şi mişcarea migratorie),  redând în acelaşi timp intensitatea şi 
sensul de evoluţie al unei populaţii. 

Bilanţul demografic general reprezintă expresia matematică a mişcării generale a 
populaţiei (dinamicii populaţiei), indicatorul cel mai sintetic, ce cuprinde aşa cum am mai spus 
şase variabile (natalitatea, mortalitatea, bilanţul natural, imigraţia, emigraţia şi bilanţul 
migratoriu), ce reflectă intensitatea şi sensul de evoluţie al unei populaţii. 

Aşa după cum se observă reprezentarea grafică a conceptului de bilanţ demografic 
general ia forma unui hexagon regulat ce redă complexitatea fenomenelor demografice din 
cadrul unei populaţii considerată ca un sistem deschis, fiind expresia “feed-back”-ului ce 
caracterizează sistemul respectiv (Fig.5.8). 

Tocmai în acest sens am încercat elaborarea unui model matematic de analiză 
transversală a dinamicii populaţiei pe care l-am denumit “hexagonul demografic”, aşa după cum 
pentru alte aspecte se utilizează piramida structurală, nomograma (diagrama triunghiulară), 
pentagonul economic ş.a.   

Acesta reprezintă un hexagon ideal (regulat) ale cărui colţuri cuprind următoarele variabile 
demografice: natalitatea (N), mortalitatea (M), bilanţul natural  
(Bn), imigraţia (I), emigraţia (E), şi bilanţul migratoriu (Bm). În interiorul său prin transpunerea 
grafică a valorilor variabilelor respective se va forma tot un hexagon dar neregulat. În centru 
poate fi înscrisă valoarea bilanţului general sau întreaga suprafaţă poate fi haşurată  în funcţie 
de intervalul de frecvenţă. 
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Fig.5.8.-Bilanţul demografic general (hexagonul demografic). 

 
Forma neregulată a hexagonul interior este în funcţie de valorile înscrise în colţurile 

acestuia. Aşadar hexagonul demografic  constituie atât o transpunere grafică a conceptului 
teoretic de sistem demografic cât şi un mod de reprezentare grafică a bilanţului demografic 
general. El poate fi realizat atât manual cât şi pe computer. În prima variantă modul de realizare 
este similar cu cel al unei diagrame polare. În cea de-a doua variantă programul Excel, pe baza 
datelor avute la dispoziţie obligatoriu într-o anumită ordine conform celor din Tabelul 5.3 (Bdm, 
E, M, Bdn, N, I), va construi o reprezentare grafică de tip „radar”, având forma unui hexagon 
aşezat în poziţie verticală.  

 
Tabelul 5.3. Dinamica populaţiei oraşelor Arad şi Timişoara 

la recensământul din 1992 
 

Nr. crt. Fenomenul demografic Arad Timişoara 
1 Bilanţul demografic migratoriu 6,6 9,2 
2 Emigrare 9,05 12 
3 Mortalitate 12,6 10,1 
4 Bilanţul demografic natural - 3,1 -1,2 
5 Natalitate 9,5 8,9 
6 Imigrare 15,7 21,2 
7 Bilanţul demografic general 3,5 8 

 
De fapt, reţeaua „gridlines” a graficului are forma unei reţele de hexagoane regulate 

circumscrise, având centrul comun, peste care este suprapus un hexagon neregulat rezultat din 
unirea  punctelor corespunzătoare valorilor reprezentate, ce constiuie hexagonul demografic 
propriu-zis. În etapa a doua se elimină hexagoanele interioare, păstrându-se numai cel exterior 
şi cel rezultat din unirea punctelor (propriu-zis), care se vor roti spre dreapta cu 90o, fiind aduse 
în poziţie orizontală. În etapa a treia se aduc şi valorile în poziţie normală (verticală) şi se va 
înscrie semnificaţia lor, aşa cum este ea în tabel, în colţurile hexagonului exterior (regulat). 

În interiorul său poate fi înscrisă valoarea bilanţului demografic general sau poate fi 
haşurat diferit în funcţie de intervalele de frecvenţă alese (Fig.5.9). 

Din multitudinea de aspecte ce pot fi desprinse din analiza unui hexagon demografic, 
reţinem ca fiind mai importante:  
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                                    A                                                            B            
Fig.5.9.–Bilanţul demografic general 

al Municipiilor Arad (A) şi Timişoara (B) la recensământul din 1992. 
 

- suprafaţa hexagonului, care este direct proporţională cu intensitatea dinamicii populaţiei; 
- forma hexagonului cu referire la direcţia sau direcţiile în care se dezvoltă sau se retrage, 

indicând gradul de intensitate cu care se manifestă variabilele ce compun dinamica 
demografică; 

- analiza fiecărei variabile în parte; 
- analize comparative prin suprapunerea mai multor hexagoane (Fig.5.10); 
- semnul bilanţului demografic general a cărui valoare este înscrisă în centrul hexagonului; 
Expresia matematică a bilanţului demografic general este: 

Bdg = ( N + I ) – ( D + E )                                             (5.68) 
 

 
Fig.5.10.– Hexagoanele demografice suprapuse 

ale oraşelor Arad şi Timişoara. 
 

În funcţie de valorile variabilelor ce îl compun, bilanţul demografic general poate fi: 
- pozitiv, când N + I > D + E, adică intrările depăşesc ieşirile ca volum, situaţie în care 

numărul populaţiei este în creştere datorită natalităţii şi imigraţiei; 
- nul (egal cu zero), când N + I = D + E, însemnând că numărul populaţiei este staţionar, 

datorită egalităţii volumului dintre intrări şi ieşiri; 
- negativ, când N + I < D + E, intrările sunt mai mici decât ieşirile, caz în care numărul 

populaţiei este în scădere datorită mortalităţii şi emigraţiei; 
Hexagonul demografic, atât ca modalitate de transpunere grafică a conceptului teoretic de 

sistem demografic cât şi ca mod de reprezentare grafică a bilanţului demografic general, redă 
complexitatea fenomenelor demografice din cadrul unei populaţii considerată ca un sistem 
deschis, fiind expresia „feed-back”- ului ce caracterizează sistemul respectiv. 
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5.5. Mobilitatea socială a populaţiei 
 
Viaţa socială a omului începe odată cu primele asocieri umane în vederea asigurării 

resurselor de subzistenţă. Ulterior fiinţele umane s-au născut într-o societate care deja 
funcţionează. Aşadar societatea este centrul existenţei umane iar viaţa socială este viaţa în 
societate. În funcţie de modul de asociere al oamenilor, al modului de asigurare a resurselor, a 
relaţiilor sociale şi a tipului de economie practicat, au existat de-a lungul timpului mai multe tipuri 
de societăţi clasificate astfel: 

- societăţile de vânători şi culegători; 
- societăţile horticole; 
- societăţile pastorale; 
- societăţile agrare; 
- societăţile industriale; 
- societăţile postindustriale. 
Talcott Parsons grupează aceste societăţi în trei categorii şi anume: 
- societăţile primitive ce cuprind societăţile de vânători şi culegători, şi primele societăţi 

horticole; în aceste societăţi, diferenţierea internă este mică, iar familia constituie instituţia 
socială de bază, dacă nu chiar singura. 

- societăţile intermediare, echivalente aproximativ cu societăţile horticole şi pastorale târzii, 
şi cu cele agrare timpurii; aceste societăţi au o diferenţiere internă modestă constând într-o 
instituţie religioasă, o formă de început de conducere ţi un sistem economic. 

- societăţile moderne corespund statelor industriale şi postindustriale şi constituie stadiul 
final al evoluţiei (după părerea lui Parson); în aceste societăţi, instituţiile sociale de bază apar 
ca sfere separate dar interdependente.  

Societatea poate fi definită ca o colectivitate de oameni care au o cultură comună, ce o 
transmit şi generaţiilor următoare, un teritoriu comun şi o identitate comună şi care se 
influenţează reciproc prin relaţii organizate social. 

Faptul de a avea o cultură comună, un teritoriu şi o identitate comune îi leagă pe oameni 
unul de altul. Cultura comună le asigură un „model de existenţă” comun, iar teritoriul geografic 
comun le asigură un spaţiu comun în care să realizeze cultura. Acestea două se combină 
pentru a asigura un sentiment comun de identitate. Acest sentiment comunitar este, de 
asemenea, produs de interacţiunea umană, din care mare parte se produce prin canale sociale. 
Aceste canale de interacţiune se află printre elementele structurale –elementele constitutive – 
ale societăţii. 

Interacţiunea socială rareori are loc întâmplător. Există, în general, un tipar al 
comportamentului uman. În timp ce cultura determină o parte a tiparului, o mare parte a lui este 
determinată şi de elementele structurale ale societîţii. Pe scurt, structura socială este tiparul 
recurent al relaţiilor dintre elementele societăţii. Printre aceste elemente sunt: statutul, rolul, 
grupurile, organizaţiile, instituţiile sociale şi comunitatea.  

Problema fundamentală a tuturor societăţilor o constituie modul inechitabil de repartizare a 
resurselor. O persoană poate avea mai multă bogăţie sau putere decât alta. Aceste diferenţe 
între indivizi reflectă inegalitatea socială  şi pot rezulta din faptul că o persoană lucrează mai 
mult decât alta sau îşi alege o slujbă ori carieră care exercită mai multă putere decât alta. 

Deosebirele între categorii sociale mai curând decât între indivizi constituie ceea ce se 
numeşte diferenţiere socială. Când oamenii din aceste categorii sociale diferite sunt rânduiţi 
într-o oarecare ordine ierarhică, ce le permit accesul diferitla resursele sociale, rezultatul este 
stratificarea socială. 

De fapt, categoriile sociale rânduite în mod diferit constituie „straturi”ale societăţii, aşa cum 
straturile geologice formează scoarţa terestră. Cei din straturi similare au şanse similare în 
viaţă, cum sunt nivelul de educaţie pe care îl pot atinge, nivelul de sănătate de care se pot 
bucura şi nivelul de trai pe care îl pot avea. Stratificarea socială este o caracteristică a societăţii, 
nu a membrilor săi individuali. Deşi forma ei poate varia, toate societăţile, cu excepţia celor mai 
primitive din punct de vedere tehnologic, au un oarecare sistem de stratificare. În fiecare 
societate, sistemul este justificat printr-o ideologie ce este îmbrăţişată îndeosebi de cei care 
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beneficiază cel mai mult de el. Acest sistem, cu suportul său ideologic, este transmis 
generaţiilor viitoare prin procesul socializării. 

Stratificarea socială se bazează pe două sisteme: cel de castă şi cel de clasă. 
Sistemul bazat pe caste este un sistem de clasificare „închis”, în care poziţia este 

determinată de familia în care se naşte persoana; de obicei, schimbarea poziţiei nu este 
posibilă. Statutele atribuite (cele luate de persoane la naştere – rasa, sexul – şi asupra cărora 
ele nu au un control) determină poziţia în castă a persoanei. 

Deseori, poziţia într-o castă comportă o anumită ocupaţie. Membrii unei caste ar putea fi 
pantofari, membrii alteia ar putea fi măcelari. Aceste ocupaţii sunt înrădăcinate în castă şi sunt 
transmise generaţiilor următoare prin familie. Datorită acestei transmiteri din generaţie în 
generaţie a statutului, oamenii au tendinţa de a se căsători cu cei de acelaşi nivel social. Acest 
proces se numeşte endogamie. Ideologia care susţine un sistem bazat pe caste deseori derivă 
din idei religioase, care îi asigură o bază puternică. De fapt, în unele societăţi această bază 
religioasă a dus la ideea că contactul între membrii diferitelor caste poate provoca o poluare 
rituală sau o aducere în stare de „prihană” a unui membru dintr-o castă inferioară. 

Sistemul bazat pe clase este o formă „deschisă” de stratificare, în care poziţia primităde o 
persoană prin naştere poate fi schimbată. În esenţă, poziţia unui individ într-o clasă este bazată 
pe statutul dobândit, la care se ajunge, cel puţin în parte, prin eforturile şi deciziile acestuia mai 
curând decât prin naştere. Deschiderea sistemului bazat pe clase duce la mobilitate socială, 
mişcarea indivizilor în sus şi în jos în structura de clasă. Datorită mobilităţii sociale, clasele nu 
sunt atât de strict delimitate cum sunt castele. Graniţele dintre clase sunt oarecum estompate şi 
chiar numărul claselor nu este totdeauna clar. De asemenea, criteriile care determină 
apartenenţa oamenilor la o clasă şi nu la alta sunt flexibile. 

Ca şi casta, clasa influenţează puternic şansele vieţii individului. Cei din clasele de sus au, 
în general, un mai mare acces la resursele societăţii, cum sunt educaţia, profesiunile şi 
asistenţa medicală. Totuşi, prin mobilitatea socială şansele vieţii unei persoane la naştere pot fi 
schimbate. 

Clasa este multidimensională; adică, există mai mulţi factori care contribuie la ea, cum 
sunt bogăţia, puterea şi prestigiul social. Într-o structură de clasă complexă e posibil ca un 
individ să nu posede toate atributele unei anumite clase. De pildă, o persoană care se bucură 
de un prestigiu deosebit (un artist sau un atlet vedetă) poate avea puţină putere. Acest posibil 
caracter instabil al statutului este un alt motiv pentru care graniţele dintre clase nu sunt 
categoric definite. Studiul structurii sociale pe clase are o importanţă deosebită pentru orice 
comunitate umană putându-se evidenţia cordonatele de dezvoltare a acesteia precum şi modul 
de viaţă al indivizilor ce o alcătuiesc. Poziţia clasei sociale are un efect important asupra stilului  
de viaţă şi asupra şanselor vieţii fiecărei persoane. Clasa socială arată cât de bogaţi sunt 
indivizii, ce durată de viaţă au, ce tipuri de educaţie primesc, ce fel de viaţă de familie duc. 

Toate acestea fac ca structura socială pe clase să cunoască o mobilitate socială a 
indivizilor deosebit de amplă şi diversă atăt ca forme cât şi ca factori de determinare (Fig.5.11). 

Norman Goodman (1992) distinge următoarele forme şi factori de mobilitate socială: 
Forme de mobilitate socială: 
- orizontală ce se referă la mişcarea dintr-o poziţie socială în alta cu un statut aproximativ 

egal; 
- verticală ce se referă la o schimbare dintr-o poziţie socială în alta, fie de un rang 

superior, fie inferior; astfel mobilitatea socială verticală poate fi ascendentă şi descendentă; 
- intergeneraţională sau schimbarea în poziţia socială a copiilor faţă de cea a părinţilor, 

care poate fi ascendentă sau descendentă; 
- intrageneraţională se referă la schimbarea poziţiei sociale a indivizilor în timpul vieţii, 

putând fi de asemenea ascendentă sau descendentă. 
Factorii care influenţează mobilitatea socială: 
- individuali: clasa socială, educaţia, ocupaţia, rasa, etnicitatea, genul; 
- personali: farmecul fizic, relaţiile interpersonale, sănătatea, inteligenţa, înălţimea, 

greutatea, norocul; 
- structurali: dezvoltarea economică, progresul tehnic, factori individuali. 



 
 

 
Fig. 5.11. – Conceptul de mobilitate socială a populaţiei. 
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6. STRUCTURA GEODEMOGRAFICĂ 
 
Populaţia considerată ca sistem se compune dintr-o serie de subsisteme sau subpopulaţii, 

a căror constituire se face pe baza unor caracteristici semnificative şi a variaţiei lor. Pot exista 
tot atâtea subpopulaţii câte caracteristici - calitative sau cantitative - pot fi asociate unei 
populaţii. 

În acest sens distingem populaţia masculină şi feminină, populaţia tânără, adultă şi 
vârstnică, populaţia căsătorită şi necăsătorită, populaţia cu nivel elementar, mediu sau superior 
de instruire etc. Este foarte importantă deci identificarea caracteristicilor sau a variabilelor 
specifice fiecărei populaţii. Aceste caracteristici pot fi: demografice, educaţionale, sociale, 
economice, naţionale, confesionale etc.  

În mod corespunzător vom distinge o structură demografică, educaţională, socială, 
economică etc. 

 Caracteristicile demografice fundamentale sunt sexul şi vârsta. La acestea se adaugă 
statutul matrimonial sau starea civilă. Întrucât starea civilă este legată de familie şi, mai larg, de 
gospodărie, vor fi înfăţişate şi subpopulaţiile constituite în raport cu familia şi gospodăria. 

Caracteristicile educaţionale sunt cele definite de nivelul de instruire sau felul şcolii 
absolvite. Cele economice sunt date de participarea la munca socială (populaţia activă şi 
inactivă), deci de statutul economic; cele sociale se referă la statutul rezidenţial (populaţia 
urbană şi rurală) şi de statutul social (categoria socială). 

Toate aceste structuri se definesc prin anumite stări; modificarea stărilor are loc sub 
efectul mişcării sau mobilităţii. Structura demografică se modifică sub influenţa mişcării naturale, 
structura rezidenţială sub efectul mobilităţii spaţiale, structura economică şi socială sub efectul 
mobilităţii profesionale şi sociale, iar structura educaţională, sub influenţa input-ului educaţional 
etc. 

Dacă structura demografică este una relativ independentă, legată de sistemul populaţiei, 
ca sistem demografic autonom, celelalte rezultă din „intersectarea” populaţiei cu alte sisteme, 
economic, social, politic etc. din această cauză analiza structurilor social-economice ale 
populaţiei presupune o analiză prealabilă a structurii demografice, fără de care multe aspecte 
social-economice nu pot fi înţelese. 

Gruparea populaţiei după diverse caracteristici micşorează progresiv gradul de 
eterogenitate, permite definirea legităţilor care guvernează evoluţia demografică, favorizează 
studierea legăturilor interne şi condiţionarea socio-economică a fenomenelor şi proceselor 
demografice. În acelaşi timp cunoaşterea populaţiei la diferite momente este o necesitate 
impusă de prerogativele conducerii economice, serveşte fundamentării strategiei dezvoltării 
economico-sociale. 

Descrierea şi analiza structurii populaţiei beneficiază de o serie de idicatori ce utilizează 
mărimi relative de structură. Caracterizarea cea mai generală a structurii populaţiei se obţine 
prin stabilirea greutăţii (proporţiei, ponderii) specifice unei categorii de populaţie 
(subpopulaţie) de o anumită caracteristică în totalul populaţiei, exprimată în mărimi (valori) 
relative, pe baza formulei: 

100
P
P

g
t

x
x ×=                                                          (6.1) 

De asemenea mai poate fi calculat şi raportul dintre diverse subpopulaţii grupate după 
anumite caracteristici, cum ar fi: între cele două sexe, între minoritate şi majoritate, etc. 

100
P
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r
y

x
x ×=                                                          (6.2) 

în care: Px , Py – Subpopulaţii  grupate după anumite caracteristici. 
Fiind vorba de structura populaţiei un aspect calitativ foarte important din acest punct de 

vedre îl reprezintă gradul de omogenitate (eterogenitate) al acesteia. În acest sens am propus 
un indicator sintetic, global, ce reflectă calitativ fenomenul studiat, cu denumirea de indicele de 
omogenitate al populaţiei (22). 
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În elaborarea acestui indice am pornit de la următorul raţionament exemplificând pe 
structura etnică a populaţiei: 

- dacă o comunitate umană, ce numără o sută de persoane este formată dintr-o singură 
etnie, atunci ea are un caracter omogen; 

- dacă aceeaşi comunitate este formată în proporţie de 50% din două etnii, putem aprecia 
că are un caracter relativ omogen; 

- în situaţia în care una din cele două jumătăţi ce alcătuiesc comunitatea respectivă nu 
este formată dintr-o singură etnie ci din 25 de etnii, atunci considerăm populaţia respectivă, 
eterogenă din punct de vedere etnic. 

În aceste condiţii fenomenul trebuie analizat sub două aspecte şi anume: 
- suma (numărul) persoanelor ce alcătuiesc etnia (etniile) minoritare; 
- numărul etniilor minoritare. 
Pentru a lua în considerare ambele aspecte în analiza acestui fenomen am propus 

următoarea formulă matematică cu ajutorul căreia se poate determina gradul de omogenitate, 
în cazul de faţă, etnică a unei populaţii: 

t

mm
et P

N
10O ∑ ×

−=                                                     (6.3) 

unde: 
Oet = indicele de omogenitate etnică; 
Σm = suma (numărul) persoanelor ce alcătuiesc etnia (etniile) minoritare; 
Nm = numărul etniilor minoritare; 
Pt   = populaţia totală. 
Valoarea obţinută oscilează între 0-10. Dacă calculăm numai:  

t

mm

P
N∑ ×

                                                            (6.4) 

obţinem de fapt doar raportul dintre minorităţi şi populaţia totală sau indicele de eterogenitate.  
Când indicele tinde spre 0 fenomenul are caracter eterogen iar când tinde spre 10 are 

caracter omogen. Pentru a evidenţia aspectul poztiv al fenomenului analizat realizăm diferenţa 
între valoarea maximă a indicelui care este 10 şi raportul anterior obţinând în final, direct, 
valoarea indicelui de omogenitate etnică. 

Pentru diferenţierea unor nivele diferite de omogenitate se împarte scara de variaţie a 
indicelui în mai multe intervale în funcţie de detaliile pe care dorim să le obţinem. În cazul de 
faţă principalele intervale sunt: 

10 - 7,51   – populaţie omogenă etnic; 
7,50 - 5,1  – populaţie cu omogenitate etnică relativă; 
5,00 - 0     – populaţie eterogenă etnic. 
În concluzie apreciem că formula propusă pentru cuantificarea acestui fenomen 

demografic, prin simplitatea ei, prin faptul că operează cu valori mici, nefiind necesare 
operaţiuni matematice complexe şi putând fi deasemenea uşor de reprezentat grafic şi 
cartografic prin diverse metode, scoate în evidenţă mai bine trăsăturile fenomenului studiat. 

În comparaţiile teritoriale, privind structura populaţiei, se poate utiliza cu succes „energia 
informaţională”. 

∑= 2
igE                                                            (6.5) 

Având în vedere existenţa componentelor ce alcătuiesc întregul, se poate trage concluzia 
că echilibrul structurii este cu atât mai precar cu cât nivelul energiei informaţionale este mai 
scăzut. 
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6.1. Structura demografică 
 
6.1.1. Structura pe sexe 
Orice comunitate umană, după caracteristica calitativă sex, se împarte în două 

subpopulaţii, masculină şi feminină, ale căror proprietăţi sunt complementare. Această separare 
se poate face la nivel de localitate, zonă, ţară, continent sau la scară mondială. Ea se poate 
face, însă şi pentru populaţii constituite în raport cu diferite caracteristici: populaţia urbană şi 
rurală, populaţia activă şi inactivă etc. 

Cele două subpopulaţii se diferenţiază între ele din punct de vedere biologic, al constituţiei 
corporale, al rolului lor în reproducere, al participării la activitatea socială etc. 

Cunoaşterea structurii populaţiei după sexe este necesară pentru caracterizarea 
dimorfismului sexual, a echilibrului dintre sexe pentru fundamentarea unor măsuri de politică 
demografică bazate pe respectarea drepturilor persoanelor şi colectivităţilor. 

Trebuie precizat faptul că structura populaţiei după sexe trebuie combinată cu structura 
după vârstă, deoarece o serie de aspecte importante apar numai cu acest prilej. De pildă, aşa 
numita „feminizare” a unei populaţii specifice – a populaţiei rurale, a populaţiei active dintr-o 
ramură industrială – are particularităţi semnificative în funcţie de vârstă. 

Necesitatea cunoaşterii structurii populaţiei după vârstă şi sex este uşor de intuit, dată fiind 
importanţa acestor caracteristici în definirea rolului şi locului fiecărei persoane în procesul 
reproducerii populaţiei, al activităţii economice şi, în general, al organizării sociale. 

Se poate aprecia că nu există sector de activitate care să nu fie interesat în cunoaşterea 
efectivului şi structurii populaţiei după vârstă şi sex. 

Pentru analiza şi descrierea structurii populaţiei după sex se folosesc o serie de indici şi 
metode relativ simple. 

Metoda cea mai generală este proporţia populaţiei masculine, respectiv feminine, în 
populaţia totală: 

100
P
Mpm ×=                                                         (6.6)   

şi       

100
P
Fp f ×=                                                         (6.7) 

în care:  
pm, pf  - proporţia populaţiei masculine, respectiv feminine în populaţia totală; 
M, F   - populaţia masculină, respectiv feminină; 
P         - populaţia totală; 
Pe baza formulelor de mai sus se poate calcula disproporţia dintre sexe pe total 

populaţie, pe zone, pe vârste şi pe grupe de vârstă: 
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Un alt indicator al structurii unei populaţii pe sexe este şi raportul dintre sexe, calculat 
sub formă de mărimi relative de coordonare: 

- raportul de masculinitate (rm ), calculat după formula: 
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F
M

r
x

x
m ×=                                                        (6.9) 

- raportul de feminitate (rf), calculat după formula: 
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M
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r
x

x
f ×=                                                      (6.10) 

în care: 
Mx – efectivul populaţiei masculine de vârstă x; 
Fx  – efectivul populaţiei feminine de vârstă x. 

Raportul  dintre sexe arată câte persoane de un anumit sex corespund la 100 de persoane 
din celălalt sex. 

Expresia grafică a raportului dintre sexe o reprezintă curba de masculinitate (Fig.6.1): 
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La naştere, aproape la toate popoarele lumii, se înregistrează un excedent al sexului 
masculin faţă de cel feminin: se nasc aproximativ 105 – 106 băieţi la 100 de fete, deci, faţă de 
total născuţi vii, ponderea sexului masculin este de 51%, comparativ cu 49% pentru sexul 
feminin. Cele două proporţii sunt complementare: 

pm + pf = 1                                                         (6.11) 
Proporţiile pe sexe ale populaţiei sunt determinate de supranatalitatea şi supramortalitatea 

masculină de-a lungul întregii vieţi, de riscurile diferite de mortalitate pe sexe în cazul unor 
evenimente sociale diferite: războaie, migraţie, intensitatea fenomenului de industrializare. 
 

 
Analiza corelată a structurii populaţiei pe sexe şi vârste evidenţiază faptul că ponderea mai 

mare a populaţiei de sex feminin nu este specifică tuturor grupelor de vârstă. 
Formată sub incidenţa unei proporţii favorabile sexului masculin la naştere şi a 

supramortalităţii masculine, caracteristică întregii perioade a vieţii, structura pe sexe evoluează 
astfel: până în jurul vârstei de 20 ani structura pe sexe este net favorabilă populaţiei de sex 
masculin, pentru ca la vârste mijlocii (20 – 40 ani) ponderea celor două sexe să se egalizeze, 
după care devine preponderentă populaţia de sex feminin. După vârsta de 70 de ani raportul de 
2/1 între efectivul populaţiei feminine şi cel al populaţiei masculine este considerat normal. Se 
remarcă faptul că o asemenea evoluţie a structurii pe sexe, de-a lungul vieţii, este favorabilă 
procesului de reproducere a populaţiei. 

În cadrul ţărilor aflate în proces de industrializare se constată mutaţii importante în privinţa 
structurii pe sexe a populaţiei din mediul urban şi rural. Urbanizarea rapidă specifică acestor 
ţări, realizată, în special, prin migraţia populaţiei din mediul rural, cu precădere a populaţiei de 
sex masculin, determină un fenomen de „feminizare” a populaţiei rurale. 

În comparaţiile teritoriale, privind structura populaţiei pe sexe, se poate utiliza cu succes 
„energia informaţională”. 

∑= 2
igE                                                          (6.12) 

în care:  
E = indicatorul „energie informaţională” 
Având în vedere existenţa celor două componente ale întregului, se poate trage concluzia 

că echilibrul structurii pe sexe este cu atât mai precar cu cât nivelul energiei informaţionale este 
mai scăzut. 

Din analiza structurii pe sexe la nivel mondial reiese că, spre deosebire de ţările 
dezvoltate, unde ponderea femeilor este, în general, mai ridicată, în ţările în curs de dezvoltare, 
numărul bărbaţilor este de multe ori mai mare decât al femeilor. Explicaţia trebuie căutată atât 
în condiţiile grele în care oamenii din ţările în curs de dezvoltare sunt nevoiţi să-şi ducă 
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Fig.6.1.–Curba de masculinitate a populaţiei. 
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activitatea, cât şi în concepţia de viaţă (obiceiuri, tradiţii etc.). Specifică pentru aceste ţări este 
predominarea economiei agrare, sector în care femeile sunt implicate în măsură egală cu 
bărbaţii, dar dezavantajate prin constituţia lor fizică. Nu trebuie uitate nici practicile des întâlnite, 
mai ales în America Latină şi Africa, de a încheia căsătorii la vârste mult prea mici (15 – 20 ani), 
ceea ce are implicaţii negative asupra sănătăţii populaţiei feminine în ansamblu. 

 
 

6.1.2. Structura după vârstă 
 
La baza oricărui studiu privind populaţia din punct de vedere economic, social etc. – 

trebuie pusă structura populaţiei pe sexe şi vârste, şi, că, orice măsură de a influenţa structura 
pe vârste are nevoie de o perioadă mare de timp. 

Vârsta este o caracteristică continuă, care pe intervalul de la 0 la ω ani, poate lua un 
număr infinit de valori care să difere între ele printr-un interval de timp oricât             
de mic. 

În analiza demografică definirea vârstei este un aspect foarte important. Vârsta poate fi 
definită ca o vârstă exactă a unei persoane, exprimată în ani, luni, zile, ore, minute, secunde, 
care s-au scurs de la naştere până în momentul observării statistice a persoanei sau, vârsta în 
ani împliniţi pe care o persoană a avut-o la ultima aniversare în timpul anului calendaristic 
considerat. 

Vârsta exactă se utilizează doar în cazul studiilor referitoare la mortalitatea infantilă. 
Pentru analiza celorlalte fenomene demografice se utilizează vârsta în ani împliniţi la momentul 
observării statistice. 

Repartiţia populaţiei pe vârste are ca rezultat stabilirea unui număr de subpopulaţii în 
funcţie de valorile caracteristicii: zi, săptămână, lună, trimestru, semestru, ani, cinci ani, zece ani 
etc. În general vârsta unei persoane variază între 0 şi ω (vârsta limită superioară). În mod 
obişnuit ω = 100 ani. Necesităţile analizezi demografice impun constituirea unor subpopulaţii, 
după caracteristica vârstă. 

Este evident faptul că planificarea activităţilor educaţionale, planificarea şi prognoza 
utilizării forţei de muncă, organizarea activităţii de servicii, de ocrotire a sănătăţii populaţiei şi, în 
general, specificul consumului depind atât de efectivul, cât şi de structura pe vârste a populaţiei. 

În contextul creşterii atribuţiilor organelor locale în organizarea vieţii social-economice, al 
autoconducerii, cunoaşterea structurii populaţiei pe vârste şi estimarea modificărilor posibile în 
perspectivă, nu numai la nivelul întregii ţări, ci şi în profil teritorial, pentru fiecare localitate, s-a 
transformat, dintr-un deziderat într-o cerinţă obiectivă. 

Aşa cum precizam anterior, cunoaşterea structurii populaţiei pe vârste prezintă nu numai 
interes demografic, ci şi o importanţă deosebită pentru cunoaşterea şi conducerea activităţii 
economice şi sociale. Vârsta reprezintă una dintre caracteristicile demografice fundamentale 
care impune fiecărei persoane un anumit rol în activitatea socială. Ca urmare, pentru analiza 
structurii populaţiei pe vârste, putem folosi intervale de grupe variabile. Alături de intervalele 
anuale sau cincinale consacrate în analiza demografică, se pot utiliza intervale mai reduse sau 
grupe mai mari de vârstă, numite grupe funcţionale sau subpopuaţii, constituite din punct de 
vedere al legislaţiei muncii, al vârstei şcolare, al vârstei fertile şi după alte caracteristici de 
vârstă. 

Aşa, de exemplu, pentru analiza fenomenului mortalităţii infantile, structura populaţiei în 
vârstă de zero ani trebuie adâncită prin utilizarea unor intervale de grupare de dimensiunea 
zilelor, săptămânilor sau lunilor, după cum, dacă urmărim procesul de instruire a populaţiei, 
putem folosi intervale de vârstă specifice diferitelor grade şi trepte de învăţământ: 0 – 2 ani; 3 – 
5 ani; 6 – 14 ani; 15 – 18 ani; 19 – 24 ani etc. 

Cercetarea structurii populaţiei active, considerată în intervalul de vârstă 15 – 64 ani, 
necesită împărţirea ei pe grupe cum ar fi: 15 – 24 ani; 25 – 49 ani şi 50 – 64 ani. 

Caracterizarea potenţialului de reproducere a populaţiei necesită stabilirea ponderii 
contingentului fertil feminin în totalul populaţiei feminine. 
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Vârsta fertilă sau fecundă pentru populaţia feminină este cuprinsă, în mod obişnuit, între 
15 şi 49 ani, interval care apoi este împărţit în 7 cincinale sau 35 intervale anuale. 

În practică se folosesc şi alte intervale de grupare a populaţiei pe vârste, în funcţie de 
necesităţile analizei şi specificul fenomenelor studiate. 

Cunoaşterea structurii populaţiei pe vârste beneficiază de o gamă de metode şi procedee 
proprii. Caracterizarea cea mai generală a structurii pe vârste se obţine prin stabilirea greutăţii 
(proporţiei, ponderii) specifice a populaţiei de o anumită vârstă (grupă de vârstă) în totalul 
populaţiei, exprimată în mărimi (valori) relative, pe baza formulei: 

100
P

P
g ω

0x
x

x
x ×=

∑
=

                                                    (6.13) 

în care: 
gx - greutatea specifică (ponderea) populaţiei de vârstă x în totalul populaţiei; 
Px - efectivul populaţiei de vârsta x. 
Reprezentarea grafică a structurii pe vârste şi sexe a populaţiei se poate face cu ajutorul 

unui grafic special numit piramida vârstelor, care este o combinare între două histograme, câte 
una pentru fiecare sex, având scările intersectate. 

Plastică şi intuitivă, piramida vârstelor este un excelent mijloc de analiză, s-ar putea spune 
o „radiografie” a populaţiei, întrucât prezintă o sută de clase de vârstă, fiecare din ele având 
propria sa istorie până la momentul în care este fixată în piramidă. 

Piramida vârstelor rezultă din combinarea a două histograme, fiecare reprezentând 
efectivul populaţiei de sex feminin, respectiv masculin pe vârste sau grupe cincinale de vârstă. 

Pentru a prezenta concomitent atât structura pe vârste, cât şi structura pe sexe, cele două 
histograme sunt răsturnate, utilizând o scară unică a absciselor, orientată vertical, pe care se 
marchează vârsta. Axele ordonatelor, pe care se indică efectivul populaţiei, ocupă prin 
inversare o poziţie orizontală, fiind situate la stânga (sexul masculin) şi la dreapta (sexul 
feminin) axei verticale a piramidei. 

Ca urmare a scăderii efectivelor de populaţie pe măsura înaintării în vârstă, benzile care 
indică numărul populaţiei se micşorează permanent, dând reprezentării grafice aspectul de 
triunghi isoscel, fapt ce explică denumirea de piramidă a vârstelor. 

În Figura 6.2. se prezintă, sugestiv, operaţiile de transpunere a histogramelor, 
prezentând repartiţia populaţiei pe vârste şi sexe, în piramida vârstelor. 
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În cazul în care efectivul populaţiei se raportează la data de 1 ianuarie, repartiţia pe vârste 
este identică cu repartiţia pe generaţii. Piramida vârstelor exprimă, în acest fel, în mod sugestiv, 
istoria generaţiilor. De altfel, urmărind cu atenţie modul de dispunere a benzilor în cadrul 
piramidei vârstelor, se pot studia efectele unor factori demografici şi extrademografici asupra 
populaţiei pe vârste şi sexe. 

În mod obişnuit piramida vârstelor se poate constitui pe baza efectivelor populaţiei, pe 
vârste sau pe grupe de vârstă, deci pe baza distribuţiilor cu frecvenţe absolute. 

Pentru a creşte funcţia analitică a piramidei şi a asigura studiul comparativ al variaţiilor 
structurale ale unor populaţii de efective diferite sau ale unor populaţii reale cu unele modele 
teoretice (modelul populaţiei stabile), în locul frecvenţelor absolute ale distribuţiilor se vor utiliza 
frecvenţele relative (mărimile relative de structură) exprimate în procente, promile, sau 
procentmile. În aceste condiţii, apar în evidenţă alte două aspecte şi anume: excedentul 
populaţiei masculine faţă de cea feminină, la anumite vârste, precum şi excedentul femeilor 
asupra bărbaţilor, de la o anumită vârstă în sus, până la vârsta limită. Calculul este simplu. De 
pildă, populaţia masculină din România la vârsta de 0 ani, la 7 ianuarie 1992 a fost de 133817, 
populaţia feminină de aceeaşi vârstă a fost de 127126, iar populaţia totală a ţării (ambele sexe) 
de 22810035 locuitori:     
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Piramida vârstelor se construieşte în mod obişnuit pe intervale cincinale. În cazul 
distribuţiei populaţiei pe intervale mai mari de un an (cincinale, decenale etc.), pentru 
construirea piramidei vârstelor, efectivele totale se împart la numărul de ani ai intervalului de 
vârstă, obţinându-se, astfel, efectivul mediu, iar benzile histogramei vor fi proporţionale cu 
acesta. Calculul efectivului mediu se impune şi în cazul ultimilor ani de vârstă, unde efectivul 
populaţiei se prezintă grupat într-un interval deschis de vârstă. 

La construirea piramidei, pe ambele părţi sau numai pe o parte se pot înscrie şi anii de 
naştere corespunzători efectivelor populaţiei de diferite vârste, fapt care înlesneşte observarea, 
analiza şi evoluţia populaţiei (a generaţiilor) născute în ultimul secol. 
Importanţa şi valoarea unei piramide a vârstelor depinde în mare măsură de fineţea şi 
exactitatea construcţiei ei. Piramida vârstelor permite evidenţierea dublului efect, al vârstei şi al 
generaţiei, asupra evoluţiei în timp a populaţiilor: odată cu înaintarea în vârstă, efectivul 
generaţiilor se micşorează în mod progresiv sub efectul vârstei, fapt care explică şi forma 
triunghiulară a piramidei; în acelaşi timp, fiecare generaţie are propria sa istorie, adică efectul 
generaţiei (diferenţele care există între efective la naştere, între nivelul mortalităţii diferenţiat pe 
sexe de-a lungul întregii vieţi, de migraţii diferenţiate etc.) explică intrândurile şi proeminenţele 
ce apar pe latura piramidei. Iată cum arată piramida vârstelor, pentru populaţia României,  la 1 
iulie 1998 (Fig.6.3). 

Din analiza acesteia se constată că populaţia ţării noastre se caracterizează printr-o 
structură pe vârste, în general, echilibrată. Natalitatea de intensitate moderată, dar cu tendinţă 
evidentă de scădere în ultimii ani, reprezintă un factor ce va genera dezechilibre în structura pe 
vârste a populaţiei. 

Piramida vârstelor nu este perfect simetrică pentru cele două sexe. În prima jumătate a 
vieţii efectivele generaţiilor masculine sunt mai mari decât cele feminine, ca urmare a 
supranatalităţii masculine. 
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Fig. 6.3. – Populaţia României pe vârste şi sexe la 1 iulie 1998. 

 
În anii de mijloc ai vieţii efectivele generaţiilor sunt sensibil egale, iar apoi, se 

înregistrează, în partea a doua a vieţii, o preponderenţă a efectivelor feminine, tot mai evidentă 
pe măsura înaintării în vârstă, ca urmare a supramortalităţii masculine la toate vârstele şi cu 
deosebire la vârstele înaintate. 

Marile evenimente istorice ale secolului nostru, împreună cu efectele măsurilor de politică 
demografică, uneori contradictorie, se regăsesc sub forma unor zone mai înguste sau mai 
dezvoltate ale piramidei. Se remarcă, atât pentru sexul feminin, cât şi pentru sexul masculin, 
şase zone de îngustare a benzilor, indicând efectivele populaţiei, amplasate în dreptul grupelor 
de vârstă de 0 – 6 ani, 11 – 15 ani, 24 – 28 ani, 30 – 35 ani, 50 – 57 ani şi 78 – 84 ani. Primele 
două zone de la vârful piramidei se datorează deficitului de naşteri şi accentuării mortalităţii 
(mai ales a celei infantile şi a copilului mic), cauzate de cele două războaie mondiale care au 
devastat şi România, iar următoarele patru zone se datorează măsurilor contradictorii de 
politică demografică după cel de-al doilea război mondial şi crizei economice, sociale şi morale 
instalate după 1990. 

Analiza structurii populaţiei pe vârste trebuie adâncită prin studierea particularităţilor de 
manifestare în cadrul unor subcolectivităţi, delimitate pe baza caracteristicilor social-economice, 
teritoriale, pe medii şi zone geografice etc. În acelaşi timp, structura pe vârste necesită o 
abordare nu numai statică, ci şi dinamică. 

Modificarea în timp a structurii populaţiei pe vârste trebuie luată în considerare ori de câte 
ori se trasează coordonatele dezvoltării social - economice de perspectivă. 
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Implicaţiile structurii populaţiei pe vârste asupra dinamismului economiei sunt deosebit de 
intense, motiv pentru care acest aspect structural este inclus în toate variantele de optimizare a 
creşterii populaţiei, definind parţial obiectivele politicii demografice. 

Piramida vârstelor variază la o populaţie naţională, în decursul timpului, sub efectul 
variaţiei naşterilor şi deceselor. De asemenea, există o întinsă tipologie a piramidei vârstelor pe 
ţări, în funcţie de particularităţile demografice ale acestora, determinate şi ele de factori sociali, 
economici etc. 

Din analiza piramidei pe grupe de vârstă şi sexe rezultă că populaţia nu este un sistem cu 
o structură omogenă, ci între grupele de vârstă, fie că sunt anuale, cincinale, decenale sau de 
altă mărime există deosebiri de ordin  cantitativ şi calitativ. 

Din punct de vedere cantitativ, în general, tendinţa este aceea de scădere a efectivului 
grupelor de vârstă de la baza piramidei spre vârf, exceptând unele cazuri. 

Din punct de vedere calitativ, situaţia este mult mai complexă. De pildă, până la o anumită 
vârstă, populaţia este „tânără”; de la o vârstă în sus, populaţia este „bătrână”. Diferenţa este nu 
numai de ordin demografic; ea apare în raport cu diferite subsisteme din societate. Vom putea 
vorbi de o populaţie în vârstă şcolară care interesează sistemul educaţional, o populaţie în 
vârstă de muncă etc. 

Ajungem, astfel, la noţiunea de grupe funcţionale după vârstă, constituite în raport cu 
diferite caracteristici (Fig.6.4). 

 
O primă grupă funcţională de vârstă este populaţia şcolară cuprinsă între 6 (7) – 24 ani 

după gradul de învăţământ, având următoarele grupe specifice: 
 - populaţia şcolară pentru nivel primar 6 (7) – 14 ani; 
 - populaţia şcolară pentru nivel secundar 15 – 17 ani; 
 - populaţia şcolară pentru nivel universitar 18 – 24 ani 
Şi în cadrul acestor grupe funcţionale mari se pot face diferenţieri.  
Din punct de vedere al fertilităţii, se constituie populaţia feminină de vârstă fertilă (15 – 49 

ani), repartizată obişnuit pe grupe cincinale. Ea cuprinde, deci, 35 de clase de ani vârstă sau 7 
grupe cincinale corespunzând unui număr de 35 de generaţii. Acesta este potenţialul 
reproductiv al unei populaţii totale. 

În raport cu munca socială, grupele funcţionale şi intervalele sunt stabilite în baza 
legislaţiei muncii. Cu unele excepţii, formulate expres în legislaţia muncii, vârsta la care se 
încheie viaţa activă (vârsta de pensionare) este: pentru bărbaţi, vârsta exactă de 62 ani; pentru 
femei: 55 ani, cea de intrare în viaţa activă este de 14 ani pentru ambele sexe. 

Se pot constitui şi alte subpopulaţii în funcţie de alte caracteristici. Ministerul Sănătăţii este 
interesat în mod deosebit de populaţia în vârstă de 0 – 3 ani şi 65 ani şi peste. 

O importanţă deosebită prezintă constituirea subpopulaţiilor tânără, adultă şi bătrână, 
cuprinsă, în general, în intervalele 0 – 19 ani, 20 – 64 ani şi respectiv 65 ani şi peste. Pentru 
comparabilitate, este necesar să se folosească aceleaşi intervale cu atât mai mult cu cât pe 
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Fig.6.4.–Grupele funcţionale de vârstă: 
a) şcolară; b) fertilă; c) de muncă; d) tânără, adultă şi bătrână. 
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baza structurii pe vârste se întreprind analize, din care cea mai importantă este analiza 
îmbătrânirii demografice a populaţiei. 

Variaţia continuă în timp a fenomenelor demografice determină modificarea continuă a 
structurii pe vârste şi sexe a unei populaţii, în sensul creşterii ponderii unei grupe de persoane 
şi reducerii corespunzătoare a ponderii altor grupe faţă de total populaţie. 

Tendinţa de lungă durată de creştere a proporţiei populaţiei vârstnice paralel cu reducerea 
proporţiilor populaţiei tinere şi uneori şi a celei adulte în cadrul efectivului ei total, poartă 
denumirea de îmbătrânire demografică. 

Acest fenomen este caracteristic perioadei moderne de evoluţie a umanităţii şi, în special, 
ţărilor dezvoltate. Evoluţia demografică în ţările dezvoltate din punct de vedere economic se 
caracterizează printr-o serie de particularităţi datorate, în special, standardului de viaţă superior 
şi influenţei acestuia asupra comportamentului demografic al populaţiei, a asimilării rapide a 
cuceririlor ştiinţei medicale, a ridicării nivelului de cultură şi civilizaţie. Esenţa acestor modificări 
se regăseşte în tendinţa de scădere a natalităţii concomitent cu reducerea intensităţii mortalităţii 
populaţiei în cadrul tuturor grupelor de vârstă, îndeosebi al mortalităţii infantile. 

Îmbătrânirea demografică este un fenomen reversibil, cu o condiţionare multiplă ce nu 
trebuie confundat cu îmbătrânirea individuală, care este un fenomen biologic ireversibil, numit 
senescenţă, ce constă în uzura progresivă a organismului (ţesuturi şi organe), care începe 
odată cu naşterea unei persoane şi se continuă pe toată durata vieţii. Am putea spune că în 
fiecare zi a vieţii noastre murim cu câte 24 de ore. 

De asemenea, îmbătrânirea demografică nu trebuie confundată nici cu creşterea duratei 
medii a vieţii, a longevităţii sau speranţei matematice de a trăi, care este un rezultat al 
progreselor ştiinţelor medicale şi al educaţiei, pe de o parte, şi a îmbunătăţirii condiţiilor de 
viaţă, pe de altă parte. 

Fenomenul opus îmbătrânirii demografice este întinerirea demografică, care înseamnă 
creşterea ponderii populaţiei tinere pe seama reducerii proporţiilor celorlalte două grupe mari de 
vârstă în cadrul unei populaţii. 

Tendinţa demografică, care în afară de întinerire şi îmbătrânire mai poate fi şi staţionară, 
se poate studia atât pe totalul populaţiei unei ţări sau zone, pe unităţi administrativ-teritoriale, 
cât şi pe fiecare sex, pentru populaţia activă şi pentru populaţia fertilă etc. Ea este determinată 
de evoluţia natalităţii, mortalităţii şi migraţiei. 

Tendinţa de reducere a natalităţii, constatată de peste două secole în ţările dezvoltate şi 
mai recent şi în cele slab dezvoltate, ca urmare a progreselor înregistrate de ştiinţele medicale 
şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, determină îngustarea bazei piramidei vârstelor şi deci 
reducerea proporţiei populaţiei tinere faţă de total, paralel cu creşterea corespunzătoare a 
ponderii populaţiei adulte şi cu deosebire a celei vârstnice. Se spune în acest caz că are loc o 
îmbătrânire demografică prin baza piramidei vârstelor. 

Tendinţa de reducere a mortalităţii pe fiecare vârstă şi cu deosebire la vârstele înaintate, 
ca urmare a progreselor înregistrate de ştiinţele medicale şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, 
poate determina o creştere a ponderii populaţiei vârstnice şi deci o îmbătrânire demografică prin 
vârful piramidei. 

În mod obişnuit, scăderea mortalităţii unei populaţii determină câştiguri de vieţi umane 
corespunzătoare tuturor vârstelor, concretizate grafic printr-o umflare a piramidei vârstelor în 
întregul ei. Este de presupus că, dacă în ţările dezvoltate din punct de vedere economic, 
mortalitatea populaţiei adulte a atins deja niveluri foarte scăzute, în viitor reducerea mortalităţii 
va afecta numai populaţia vârstnică, constituindu-se într-un factor de îmbătrânire demografică. 

Deoarece fenomenele de migraţie înregistrează intensităţi diferite pe vârste şi pe sexe, 
având probabilităţi mai ridicate la tineri şi la adulţi, ele influenţează structura pe vârste a 
populaţiei în mod diferit în zonele de plecare faţă de cele de sosire. Astfel, emigrarea determină 
o îmbătrânire demografică în zonele de plecare şi o întinerire în cele de sosire, iar imigrarea are 
efecte inverse.  

De exemplu, ca urmare a migraţiei sat – oraş are loc o îmbătrânire şi o feminizare a 
populaţiei satelor şi o întinerire şi masculinizare a populaţiei oraşelor. În acest fel se manifestă 
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efectele directe ale migraţiei care, la rândul lor, determină şi efecte indirecte cum ar fi reducerea 
natalităţii în rural ca urmare a scăderii proporţiei populaţiei în vârstă fertilă. 

Tendinţa demografică a unei populaţii poate fi dedusă atât prin metode grafice, cât şi prin 
metode analitice. Din prima categorie amintim piramida structurală şi diagrama triunghiulară sau 
nomograma iar din cea de-a doua, mărimile relative de structură, vârstă medie, mediană, 
raportul bătrâni-tineri, raportul de dependenţă şi indicii. 

Piramida structurală oferă informaţii referitoare la tendinţa demografică prin forma pe care 
o poate avea ca urmare a efectivului pe care îl are fiecare grupă de vârstă şi sexe. 

Astfel, suedezul Gustav Sundbärg, având în vedere criteriul amintit, clasifică populaţia în 
trei tipuri iar profesorul Vasile Cucu încadrează piramidele respective în anumite forme specifice 
şi anume de triunghi, clopot, amforă etc. (Fig.6.5). 

a) populaţie cu tendinţă demografică progresivă sau populaţie tânără, când piramida 
vârstelor are o bază largă, ceea ce înseamnă o pondere ridicată a grupei tinere şi una redusă 
de bătrâni (Fig. 6.5a). Acest tip de piramidă, în formă de triunghi, este caracteristică ţărilor în 
curs de dezvoltare, unde natalitatea foarte ridicată determină un contingent foarte mare de 
populaţie tânără, dar, datorită mortalităţii, relativ crescute, asistăm la o pondere redusă a 
populaţiei adulte şi mai ales a populaţiei vârstnice (65 ani şi peste). 

b) populaţie cu tendinţă demografică staţionară când apare un echilibru relativ între 
grupele de vârstă (Fig. 6.5b). Populaţiei de acest tip îi corespunde o piramidă în formă de 
clopot, ce evidenţiază existenţa unei populaţii cu o pondere mai redusă de tineri şi o pondere 
ridicată de adulţi şi bătrâni în comparaţie cu tipul anterior. Fenomenele demografice ce 
caracterizează acest tip de populaţie sunt specifice ţărilor puternic dezvoltate economic şi se 
referă la nivelul scăzut al natalităţii şi mortalităţii determinând, astfel, o creştere a greutăţii 
specifice a populaţiei adulte şi vârstnice şi evident, accentuarea fenomenului de maturizare şi 
îmbătrânire a populaţiei. În această categorie de ţări, deşi se resimte procesul de îmbătrânire 
demografică, fertilitatea este relativ ridicată, astfel că, poate asigura un oarecare ritm de 
creştere a populaţiei. 

c) piramida în formă de amforă este specifică populaţiei cu tendinţă demografică regresivă 
(Fig. 6.5c). Baza îngustă a piramidei semnifică o pondere redusă a grupei tinere în comparaţie 
cu celelalte grupe. În acest tip se încadrează populaţiile cu simptome avansate de îmbătrânire 
demografică, proces ce rezultă în urma scăderii accentuate a fertilităţii. Vladimir Trebici, în baza 
aceluiaşi criteriu, stabileşte un al patrulea tip, acela al populaţiilor întinerite (Fig. 6.5d). Se 
încadrează, aici, populaţiile aflate într-un proces de reîntinerire, fenomen ce urmează unei 
îmbătrâniri demografice. 

Fig. 6.5. – Tipuri de piramide a vârstelor 
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Piramidele pe grupe de vârstă şi sexe pot înregistra o varietate de forme, mult mai mare, 
fiecare cu semnificaţia sa. Spre exemplu, forma din Figura 6.5e este specifică tot unei populaţii 
tinere din punct de vedere demografic, cu o natalitate ridicată şi o mortalitate intensă mai ales la 
vârsta de zero ani şi vârstele apropiate acesteia. O asemenea formă de piramidă semnifică un 
nivel foarte redus al standardului de viaţă, inclusiv al asistenţei sanitare. 

Piramida din Figura 6.5f este caracteristică unei populaţii îmbătrânite demografic. Evoluţia 
efectivelor pe vârste indică o stabilizare a natalităţii şi mortalităţii populaţiei.  

Creşterea posibilităţii de reducere a mortalităţii la vârstele tinere şi adulte paralel cu 
menţinerea acestor posibilităţi cu efect şi la vârstele înaintate, explică  
ponderea ridicată a populaţiei din grupa 65 ani şi peste. Această formă de piramidă este 
specifică populaţiilor unor ţări dezvoltate din punct de vedere economic, în cadrul cărora 
procesul de îmbătrânire demografică este în esenţă constituit. Putem considera, deci, ultimul tip 
de piramidă ca formă limită, către catre tinde orice populaţie, pe măsura asimilării realizărilor 
progresului tehnico-ştiinţific, a creşterii gradului de civilizaţie şi bunăstare. 

Aceasta nu înseamnă că o populaţie îmbătrânită demografic reprezintă o situaţie 
favorabilă, în orice condiţii de dezvoltare. Ponderea, relativ ridicată a populaţiei vârstnice, relevă 
un anumit efort din partea societăţii, nevoite să aloce o cotă însemnată din venitul naţional, 
mijloacelor de întreţinere şi asistenţă socială pentru această categorie de populaţie. Coeficientul 
de dependenţă este, de regulă, mai ridicat în cazul unei populaţii îmbătrânite demografic, 
comparativ cu celelalte tipuri de populaţie.  

O altă metodă grafică de analiză a tendinţei demografice este cea a diagramei 
triunghiulare sau nomogramei (Fig.6.6). 

 

 
Fig.6.6. -Diagrama triunghiulară (nomograma). 

 
Metodele analitice utilizate în studiul îmbătrânirii demografice folosesc o serie de indici 

specifici. 
De pildă, convenţional, se consideră că o populaţie este tânără dacă proporţia populaţiei 

vârstnice este mai mică de 7%; procesul de îmbătrânire demografică este în desfăşurare dacă 
ponderea populaţiei vârstnice este cuprinsă între 7 – 12%, iar o pondere mai mare de 12% 
corespunde unei populaţii îmbătrânite demografic. Ponderea populaţiei adulte prezintă o 
stabilitate relativă în timp, situându-se, în general, la peste 50%. 

Pornind de la gruparea efectivului unei populaţii pe cele trei grupe mari de vârstă, la un 
moment dat, proporţiile acestora se pot calcula cu ajutorul formulelor: 

- proporţia (greutatea specifică) populaţiei tinere: 
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- proporţia (greutatea specifică) populaţiei adulte: 
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- proporţia (greutatea specifică) populaţiei vârstnice: 
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Evident, suma acestor greutăţi specifice este egală cu unitatea: 
 

gt + ga + gv = 1                                                    (6.20) 
 

Un alt indicator de caracterizare a îmbătrânirii demografice este şi raportul între bătrâni şi 
tineri. Convenţional se consideră că grupa tânără este dominantă în cadrul unei populaţii, atunci 
când, aceasta depăşeşte 1/3 în raport cu celelalte două din totalul populaţiei respective. Acea 
populaţie, în care grupa tânără, reprezintă mai puţin de 1/3 din total, se consideră că are, deja, 
tendinţa de îmbătrânire demografică. O populaţie cu adevărat tânără nu trebuie să dispună de 
un contingent prea ridicat de vârste înaintate (65 de ani şi peste). Aceasta nu trebuie să 
depăşească 12% maximum. 

În acest fel se poate aprecia gradul de „tinereţe” sau „bătrâneţe” al unei populaţii, 
raportând valorile grupelor de 65 de ani şi peste, la sub 20 ani, care, normal, trebuie să fie sub 
0,42 când grupa tânără este dominantă, adică peste 1/3. 

Coeficientul 0,42 ar fi deci un punct de abordare a „tinereţii” sau „bătrâneţii” unei populaţii 
din punctul de vedere al grupelor de vârstă. 

În cazul în care, într-o populaţie, situaţia se prezintă astfel: 
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atunci raportul: 
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populaţia respectivă ocupă o poziţie intermediară. 
Dacă, coeficientul este mai mare de 0,42, tendinţa este de îmbătrânire, dacă este mai mic, 

tendinţa este de întinerire. 
Dacă, în situaţia de mai sus raportul bătrâni-tineri a fost exprimat în mărimi (valori) 

absolute, sub formă de coeficient, acest raport poate fi exprimat şi în mărimi (valori) relative, 
respectiv procente, astfel: 
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Raportul dintre bătrâni şi tineri exprimă numărul de bătrâni ce revin la un tânăr, în prima 
variantă de calcul sau numărul de bătrâni ce revin la 100 de tineri, în cea de-a doua variantă de 
calcul. 

Deoarece structura pe vârste este implicată direct în aprecierea potenţialului de activitate 
al societăţii, se recomandă să se determine raportul de dependenţă, care măsoară presiunea 
exercitată de populaţia din grupele de vârstă inactive (populaţia tânără şi cea vârstnică), asupra 
populaţiei potenţial active, pe baza relaţiei: 
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Raportul de dependenţă de vârstă exprimă numărul de persoane în vârstă inactivă care 
revin, în medie, la o persoană potenţial activă. 

Vârstele active diferă de la o ţară la alta, în funcţie de propria legislaţie a muncii. 
Având în vedere diferenţele pe sexe ale vârstei de intrare şi de ieşire din activitate 

specifice României, formula anterioară devine: 
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Trebuie menţionat faptul că raportul de dependenţă de vârstă nu trebuie confundat cu 
raportul de dependenţă economică, care se calculează ca un raport între populaţia inactivă (de 
fapt) şi cea activă (de fapt). 

Aplicat la România, pe baza datelor recensământului din 7 ianuarie 1992, rezultă:   
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Aceasta înseamnă că în ţara noastră la data ultimului recensământ trei persoane active 
trebuiau să producă bunuri materiale şi servicii pentru a asigura existenţa a cinci persoane, sau 
la trei persoane active, revin mai mult de două persoane inactive. 

Analiza potenţialului activ al unei populaţii necesită separarea în cadrul contingentului activ 
a trei subpopulaţii corespunzătoare următoarelor intervale de vârstă: 

- populaţia activă tânără: 16 – 29 ani 
- populaţia activă adultă: 30 – 44 ani 
- populaţia activă vârstnică: 45-56 ani (femei), 45-64 ani (bărbaţi) 
Aceste trei intervale corespund celor trei grupe de vârstă activă şi pe baza ponderii grupei 

a treia de activitate în totalul populaţiei active (utilizând nomograma), se poate caracteriza 
gradul de îmbătrânire demografică a forţei de muncă. 

Prezintă interes ştiinţific cunoaşterea îmbătrânirii demografice a forţei de muncă, nu numai 
pe total populaţie, dar şi pe sexe, pe ramuri ale economiei naţionale, pe sectoare economice, 
după gradul de instruire, pe medii şi unităţi administrativ-teritoriale etc. 

De menţionat faptul că procesul de îmbătrânire demografică a populaţiei este un proces 
legic, pe care îl vor parcurge, într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă, toate populaţiile. 

În funcţie de interesele societăţii, se poate acţiona în direcţia încetinirii procesului de 
îmbătrânire prin măsuri de politică demografică, care să vizeze creşterea contingentului de nou-
născuţi şi, deci, modificarea, în sensul dorit, a ponderii populaţiei tinere. 

Aşa cum s-a mai precizat, îmbătrânirea demografică se datorează scăderii natalităţii 
(îmbătrânirea prin baza piramidei) şi reducerea intensităţii mortalităţii (îmbătrânire prin vârful 
piramidei). Deoarece, în faza iniţială, rolul principal revine primului factor, există posibilitatea 
atenuării temporare a acestui proces, prin măsuri de schimbare a natalităţii. 

Procesul de îmbătrânire demografică a populaţiei are numeroase consecinţe, ce decurg 
din poziţia persoanelor de diferite vârste în sfera activităţilor sociale şi economice. Din 
multitudinea de consecinţe, datorită implicaţiilor asupra procesului dezvoltării, amintim: 

- creşterea raportului de dependenţă, ceea ce echivalează cu sporirea presiunii pe care o 
exercită populaţia inactivă asupra populaţiei active. În absenţa unei politici ferme de dezvoltare 
economică, de sporire a venitului naţional, îmbătrânirea demografică poate să frâneze 
creşterea nivelului de trai al populaţiei. 

- procesul de îmbătrânire demografică a potenţialului forţei de muncă, poate influenţa 
nivelul productivităţii muncii sociale. În unele domenii, cum ar fi agricultura, acest proces este 
mai accentuat, în exemplul dat datorită migraţiei populaţiei tinere către mediul urban. Ca 
urmare, se impune adoptarea unor măsuri deosebite de creştere a productivităţii muncii în 
agricultură. Existenţa unor diferenţieri în ceea ce priveşte structura pe vârste a forţei de muncă 
în diverse domenii, implică măsuri de natură economică şi de orientare profesională a tineretului 
pentru a nu compromite eforturile de dezvoltare a ramurilor economice de importanţă majoră în 
strategia dezvoltării; 
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 - structura populaţiei pe vârste are implicaţii şi asupra volumului şi structurii consumului, 
în special a consumului alimentar. Este cunoscut faptul că raţia alimentară şi componenţa 
acesteia diferă la o persoană vârstnică în comparaţie cu o persoană tânără. Creşterea ponderii 
persoanelor vârstnice în totalul populaţiei impune adaptarea corespunzătoare a producţiei 
alimentare. Deoarece procesul de îmbătrânire demografică înregistrează ritmuri diferite în profil 
teritorial, sunt necesare măsuri diferenţiate în aprovizionarea reţelei comerciale, fundamentarea 
aprovizionării pieţei, plecând de la cunoaşterea corectă a cererii de consum, domeniu în care 
structura populaţiei pe vârste nu este un element de neglijat; 

- implicaţiile structurii pe vârste se regăsesc şi în sfera serviciilor. Îmbătrânirea 
demografică a populaţiei impune diversificarea acestora, în special a serviciilor cu caracter 
casnic, de supraveghere şi însoţire a persoanelor vârstnice; 

- procesul de îmbătrânire demografică a populaţiei are consecinţe evidente în modul de 
realizare a programelor de ocrotire şi asistenţă socială. Creşterea efectivului de persoane 
vârstnice, cu deosebire în etapa finală a procesului de îmbătrânire, atrage după sine creşterea 
fondului de pensii, restructurarea cheltuielilor bugetului de stat, sporirea fondurilor alocate 
asistenţei sanitare, dezvoltarea bazei materiale a ocrotirii sănătăţii, orientarea cercetării 
medicale către studierea mijloacelor de combatere a aşa-numitelor afecţiuni degenerative, 
specifice vârstelor înaintate. 

Prezentarea şi numai parţială, a consecinţelor social-economice ale procesului de 
îmbătrânire demografică, atrage atenţia asupra importanţei ce trebuie acordată studierii 
aprofundate a acestui proces, pentru adoptarea unor măsuri eficiente de combatere a unor 
efecte negative ce decurg din modificarea legică a structurii pe vârste, pe măsura progresului 
economic, a creşterii gradului de bunăstare şi civilizaţie. 
 
 

6.1.3. Structura matrimonială 
 
Considerente de ordin demografic, social şi economic impun analiza structurii populaţiei şi 

după starea civilă. Starea civilă sau matrimonială reprezintă situaţia unei persoane în raport cu 
instituţia sau evenimentul demografic căsătorie. Stabilirea structurii populaţiei după starea civilă, 
constă în fapt, în determinarea stării specifice (ponderii sau proporţiei) a populaţiei necăsătorite, 
căsătorite, divorţate sau văduve, în totalul populaţiei. 

Se consideră persoană necăsătorită (celibatară) orice persoană care nu a fost niciodată 
căsătorită. Persoana căsătorită este aceea care a contractat o căsătorie în timpul vieţii. 
Persoana văduvă este aceea a cărei căsătorie a fost desfăcută prin decesul soţului, respectiv al 
soţiei, iar persoana divorţată este aceea a cărei căsătorie a fost desfăcută legal prin divorţ. 

Pentru descrierea şi analiza stării civile (matrimoniale) a unei populaţii se utilizează 
următoarele mărimi relative de structură: 

- proporţia persoanelor necăsătorite: 
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- proporţia persoanelor căsătorite: 
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- proporţia persoanelor divorţate: 
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- proporţia persoanelor văduve: 
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Pm , Pf – reprezintă populaţia totală masculină, respectiv feminină; 
n – necăsătorit(ă); 
c – căsătorit(ă); 
d – divorţat(ă); 
v – văduv(ă) 
Aceşti indicatori de structură nu ţin seama de faptul că starea civilă este o caracteristică 

legată indisolubil de vârstă. În legislaţia majorităţii statelor este reglementată vârsta minimă la 
care se poate încheia căsătoria. Pentru România, aceste limite de vârstă sunt de 16 ani pentru 
sexul feminin, şi de 18 ani pentru sexul masculin. Populaţia în vârstă de căsătorie poartă 
denumirea de populaţie nupţială. 

Pentru aceasta se recomandă ca aspectele structurale, referitoare la starea civilă, să 
beneficieze suplimentar de indicatori care să ia în considerare efectivul populaţiei feminine şi 
masculine, în limitele vârstelor nupţiale. 

Analiza structurii populaţiei după starea civilă se poate face atât secvenţial cât şi evolutiv 
pe baza informaţiilor provenind de la un recensământ al populaţiei, completate cu cele provenite 
din evidenţa curentă a mişcării naturale şi a celei migratorii. De asemenea, analiza se 
completează cu alte caracteristici cum ar fi cele social - economice, culturale, pe medii, în profil 
teritorial, pe naţionalităţi, după nivelul de instruire etc. 

Numai o asemenea modalitate de abordare a analizei permite desprinderea factorilor care 
concură la formarea unei anumite structuri a populaţiei după starea civilă, aspect cu implicaţii 
majore în evoluţia unor fenomene demografice, în special a natalităţii. În România, peste 98% 
din numărul născuţilor vii provin din cupluri căsătorite, alcătuind aşa-numita „fertilitate 
conjugală”. 

În afara indicatorilor de structură, se recomandă folosirea avantajelor oferite de 
reprezentările grafice. Foarte utilă s-a dovedit combinarea reprezentării efectivelor de populaţie 
pe vârste, sexe şi stare civilă, prin intermediul piramidei vârstelor (Fig.6.7). 

Din analiza Tabelului 6.1. se constată faptul că 2/3 din populaţia în vârstă de 15 ani şi 
peste este căsătorită. 

 
Tabelul 6.1. Populaţia României, în vârstă de 15 ani şi peste, după starea civilă, 

la recensământul din 7 ianuarie 1992. 
 

Ambele sexe Masculin Feminin Starea civilă 
Efectiv % Efectiv % Efectiv % 

Total populaţie 17628133 100 8568707 100 9059426 100
Necăsătoriţi 3770361 21,4 2227802 26,0 1542559 17,0
Căsătoriţi* 11640179 66,0 5812455 67,8 5827724 64,3
Divorţaţi 516032 2,9 184607 2,2 331425 3,7
Văduvi 1641220 9,3 310793 3,6 1330427 14,7
Nedeclarată 60341 0,4 33050 0,4 27291 0,3

                  * Inegalitatea dintre efectivul persoanelor căsătorite de sex masculin şi feminin se datorează 
                     unor declaraţii incorecte privind starea civilă. 
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Fig.6.7.-Populaţia României după starea civilă, pe grupe de vârstă şi sexe, 

la recensământul din 1966. 
 
Proporţia căsătoriţilor este mai mare în cazul populaţiei de sex masculin, comparativ cu 

cea de sex feminin, deşi, efectivul absolut al femeilor care au declarat starea civilă „căsătorit” 
este mai mare decât al bărbaţilor căsătoriţi. 

Recensământul înregistrează „starea civilă” pe baza liberei declaraţii a persoanei. 
Inegalitatea dintre efectivul persoanelor căsătorite de sex masculin şi feminin se 

datorează, astfel, unor declaraţii incorecte privind starea civilă. Exemplul cel mai frecvent este 
cel al femeilor care, trăind în „uniuni consensuale” (concubinaj), se declară căsătorite. 

Proporţia femeilor văduve depăşeşte cu mult pe cea a bărbaţilor văduvi. Explicaţia constă 
în faptul că se mai menţin încă efectele celui de-al doilea război mondial, dar şi ale speranţei 
matematice de viaţă, net favorabile populaţiei de sex feminin. Şi proporţia femeilor divorţate 
este mai mare decât a bărbaţilor divorţaţi. Şansa recăsătoririi după un divorţ se menţine la cote 
mai reduse pentru femei. 

Se poate intui o tendinţă de amânare a evenimentului „căsătorie” posibil a se accentua în 
perspectivă, aspect ce va trebui investigat pentru a i se constata motivaţiile, pentru că 
diminuarea perioadei de reproducere poate să influenţeze negativ evoluţia populaţiei. 

Structura populaţiei după starea civilă este importantă şi în cadrul unei subpopulaţii cum ar 
fi, de pildă, personalul unei unităţi economice, unde o asemenea structură, corelată cu 
fertilitatea, poate scoate în evidenţă anumite aspecte de ordin economic. 

Structura după starea civilă trebuie privită, pe de o parte, ca rezultat al evoluţiei 
nupţialităţii, divorţialităţii şi mortalităţii în decurs de 100 de ani, iar pe de altă parte, 
subpopulaţiile componente expuse riscului unui anumit eveniment demografic. 

Astfel, populaţia necăsătorită este populaţia iniţială expusă riscului de căsătorie (prima 
căsătorie), populaţia căsătorită este expusă riscului de divorţ; populaţia văduvă ca şi cea 
divorţată este supusă riscului de recăsătorie etc. În acelaşi timp, toate aceste subpopulaţii sunt 
supuse riscului de deces. 

 

♂ ♀
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6.1.4. Structura populaţiei pe familii şi gospodării 
 
Populaţia, în ansamblul ei, este compusă din unităţi sau nuclee formate din persoane care 

locuiesc împreună, sunt unite între ele prin anumite legături de rudenie, produc şi consumă 
împreună. Aceste unităţi de bază poartă denumirile de familie sau de gospodărie (menaj). În 
definiţia gospodăriei se pune un accent deosebit pe traiul în comun, în aceeaşi locuinţă, 
aceasta fiind o unitate complexă socială, având funcţie economică, de producţie şi consum.   

Familia, ca unitate socială, are, drept principală caracteristică, raporturile de rudenie dintre 
persoanele ce o alcătuiesc, care stau la baza procesului de reproducere, dispunând şi de alte 
caracteristici, cum sunt: locuinţa comună şi bugetul comun. O familie este compusă din soţ şi 
soţie şi copiii lor necăsătoriţi. Aceasta înseamnă că familia poate fi egală cu o parte a unei 
gospodării care cuprinde cel puţin un cuplu conjugal. Deci numărul de gospodării este mai mare 
decât cel al familiilor, obţinute pe baza unui recensământ, cel puţin cu numărul gospodăriilor 
formate dintr-o singură persoană. 

Variaţia numărului şi structurii gospodăriilor în timp este rezultatul acţiunii unui ansamblu 
de factori social-economici şi instituţionali, înrădăcinaţi în tradiţiile naţionale, care acţionează 
asupra principalelor fenomene demografice – fertilitate, mortalitate şi migraţie – în mod 
diferenţiat pe sexe, în cadrul unui ciclu de viaţă familial. 

Pentru caracterizarea ciclului de viaţă familial, considerăm cazul cel mai simplu al unei 
familii nucleare formate din cuplul conjugal (soţ şi soţie) şi copii necăsătoriţi. În general, în 
cadrul unui ciclu de viaţă familial, se pot distinge cinci faze de evoluţie a numărului de persoane 
ale unei familii. 

Căsătoria, reprezintă prima fază, primul ciclu de plecare, care apoi este urmat de faza de 
mărire a familiei, începând de la naşterea primului şi până la cea a ultimului copil; apoi, o fază 
de restrângere a familiei, prin plecarea succesivă a copiilor, prin căsătorie sau deces, după care 
urmează o fază de stabilitate relativă a familiei, până la moartea unuia dintre soţi şi se încheie 
cu moartea celuilalt soţ. 

Cunoaşterea structurii familiilor după componenţă prezintă atât importanţă demografică, 
pentru înţelegerea unor procese importante ca scăderea fertilităţii, motivaţiile unui anumit 
comportament demografic, procesul de nuclearizare a familiei etc., dar şi un deosebit interes 
social, dimensiunea familiei fiind implicată în toate analizele referitoare la caracterizarea 
evoluţiei nivelului de trai. 

Structura familiilor după componenţă se studiază în corelaţie cu alte caracteristici socio-
economice, teritoriale, culturale, de mediu (urban-rural), pe naţionalităţi etc. 

Analiza structurală, efectuată prin stabilirea ponderii familiilor compuse din 1, 2, …, n 
membri în totalul familiilor,  beneficiază şi de aportul unui indicator sintetic cu caracter de 
medie, numărul mediu al persoanelor dintr-o familie (gospodărie). 

Acest indicator se corelează, de obicei, cu numărul mediu al persoanelor active dintr-o 
familie (gospodărie), evidenţiind aspecte importante ale raportului de dependenţă.  

În România, la recensământul din 7 ianuarie 1992, s-au înregistrat 7.288.676 gospodării şi 
5.922.160 familii la o populaţie totală de 22.810.035 persoane, revenind 3,07 persoane pe o 
gospodărie şi 3,52 persoane pe o familie. 
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6.2. Structura socială 
 
6.2.1. Structura etnică 
Structurarea etnică a populaţiei a fost un proces istoric îndelungat, cu perioade 

complicate, care au generat situaţii deosebit de complexe. În asemenea condiţii s-a realizat 
selecţia elementelor comune care definesc, astăzi, conţinutul noţiunii de etnie. 

La baza oricărei etnii stă limba, graiul comun, aceleaşi obiceiuri, tradiţii culturale, aspiraţii 
comune şi conştiinţa unor urmaşi, toate grupate pe un teritoriu bine determinat. Etnii astfel 
constituite relevă totodată elemente comune ale activităţilor economice, o structură psihică 
unitară. 

Aceste elemente, luate în ansamblu, au conştientizat indivizilor apartenenţa la o anumită 
etnie. Pe fondul acestor atribute fundamentale au apărut formaţiuni sociale, economice, 
culturale şi în mod firesc politice, care dau conţinutul şi specificul etnic continentelor globului 
pământesc. Într-o asemenea diversitate etnică, însă, fiecare popor îşi are teritoriul său etnic, 
unul şi nu mai multe. 

Pot fi însă şi etnii, care datorită unor condiţii social-istorice aparte, nu au teritoriul lor 
propriu. Edificatoare în acest sens sunt populaţiile nomade, ce se ocupă de creşterea 
animalelor, fiind permanent în căutarea de noi locuri de păşunat. 

Există, însă şi situaţii când datorită unor vicisitudini ale istoriei, unele etnii şi-au părăsit 
propriile teritorii şi au prosperat, uneori la distanţe foarte mari, constituindu-se ca minorităţi, cum 
este şi cazul ţiganilor. 

Un caz aparte este cel al evreilor, care, în anul 1947 reuşesc să îşi refacă statul pe vechiul 
teritoriu de formare a etniei evreieşti. 

Legat tot de condiţiile istorice, unele etnii au rezultat pe alte teritorii ca urmare a 
colonizărilor, infiltrărilor sau invaziilor. Asemenea etnii s-au izolat de teritoriile etnice proprii. 

În astfel de situaţii, unele etnii, în funcţie de numărul şi puterea lor de presiune, au anihilat 
fondul etnic autohton în care s-au regăsit, iar altele au format enclave pe pământ străin, în 
încercarea de a prelungi propriile teritorii etnice, aflate, însă, adeseori, la distanţe foarte mari. 
Asemenea procese au stat la baza multor forme ale teritoriilor naţionale actuale, de la cele 
perfect geometrice, până la aglutinări, strangulări, străpungeri etc. 

Datorită acestui fapt etniile cuprind, în numeroase cazuri, indivizi aparţinând mai multor 
tipuri rasiale. Cele formate din oameni aparţinând unei singure rase sunt foarte puţine. Poate 
scandinavii şi portughezii să fie un exemplu în acest sens. În rest, toate celelalte state naţionale 
relevă compoziţii rasiale deosebit de complexe. Asemenea complexităţi nu reduc cu nimic din 
atributele istoriceşte formate ale unei etnii, respectiv unitatea lingvistică, culturală, economică şi 
teritorială, elemente indestructibile ale organizării statale. 

Etniile au existat din cele mai vechi timpuri, de la cele mai simple forme până la 
organizarea statală de astăzi. 

Descrierea şi analiza structurii etnice a populaţiei beneficiază de o serie de idicatori ce 
utilizează mărimi relative de structură (vezi relaţiile 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5).  

 
 

6.2.2. Structura rasială 
 
Tabloul actual al repartiţiei populaţiei pe glob este rezultatul unui proces deosebit de 

complex şi îndelungat. Oamenii au întâlnit în cadrul acestui vast proces, condiţii naturale diferite 
pe care au trebuit să le înfrunte. A fost, de fapt, o luptă continuă cu forţele naturii, o luptă de 
supunere a acestora şi în acelaşi timp, de adaptare activă a oamenilor la mediul înconjurător. În 
funcţie de condiţiile oferite de natură şi de modul de viaţă atât de diferenţiat rezultat din această 
înfruntare, au apărut grupări umane care se deosebesc între ele prin trăsături fizice distincte, 
care definesc în cele din urmă principalele rase. Toate aceste rase aparţin aceluiaşi tip biologic 
Homo sapiens. Acest lucru este demonstrat, în primul rând, de faptul că între oameni există o 
comunitate de trăsături fiziologice, psihice, fizice etc., ce domină elementul ce-i diferenţiază. 
Aşadar, comunitatea trăsăturilor psihice şi fizice este mult mai pregnantă decât diversitatea lor; 
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capacitatea dezvoltării culturale, creaţia, constituie însuşirea comună tuturor raselor. Popoarele 
globului au demonstrat că dispun de potenţiale biologice capabile de treptele cele mai înalte ale 
civilizaţiei. 

Fiecare populaţie umană prezintă o mare varietate genetică. Nu există rasă pură, în 
sensul unei populaţii omogene genetic. Evident, că sub influenţa, îndeosebi a factorilor 
geografici, diverse grupe umane se remarcă prin însuşiri fizice distincte care vizează: culoarea 
pielii, forma părului, ochilor, buzelor sau feţei, în general. Pe baza trăsăturilor fizice generale s-a 
realizat o anumită structurare a populaţiei pe rase mari şi a acestora pe categorii mai restrânse. 

Ele nu trebuie privite ca şi categorii riguroase, distincte, întrucât grupele de rase se 
interferează, de unde rezultă noi particularităţi. Aceste noi particularităţi constituie, de fapt, baza 
formării unei noi diviziuni sau subdiviziuni şi uneori începutul dispariţiei altora. Este, deci, o 
manifestare dialectică a evoluţiei speciei umane. Pe de altă parte, când vorbim de răspândirea 
raselor nu avem în vedere teritorii încadrate în limitele unui stat sau altul. O rasă oarecare poate 
fi răspândită pe teritoriile mai multor ţări, după cum, în limitele unui stat, pot trăi oameni de rase 
diferite. Prin urmare, rasele nu sunt identice cu popoarele. 

Avându-se în vedere comunitatea trăsăturilor psihice şi fizice, ca şi diferenţierile ce apar 
între grupele mari de populaţii, s-au stabilit trei tipuri fundamentale de rase umane: rasa 
europeană sau albă, rasa mongoloidă sau rasa galbenă şi rasa ecuatorială sau rasa neagră. 

Descrierea şi analiza structurii rasiale a populaţiei beneficiază de o serie de idicatori ce 
utilizează mărimi relative de structură (vezi relaţiile 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5).  

 
 

6.2.3. Structura lingvistică 
 
Unul dintre criteriile de definire a populaţiei este cel lingvistic, respectiv al limbii vorbite. 

Există, din acest punct de vedere, pe glob, grupări umane care nu cunosc încă scrierea şi a 
căror limbă este vorbită doar de câteva sute de oameni, precum şi limbi naţionale pe care le 
vorbesc milioane de oameni. 

Se apreciază că la nivel mondial există circa 2000 de limbi vorbite, cifră destul de relativă 
dacă avem în vedere dificultăţile pe care le întâmpină statistica în deosebirea limbilor naţionale 
de dialectele specifice fiecărei naţiuni. Această cifră corespunde numărului total al popoarelor. 

Descrierea şi analiza structurii lingvistice a populaţiei beneficiază de o serie de idicatori ce 
utilizează mărimi relative de structură (vezi relaţiile 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5).  

 
 

6.2.4. Structura pe medii 
 
Structura pe medii este o caracteristică socială a populaţiei rezultată din intersectarea 

acesteia ca sistem cu sistemul habitatului, adică cu sistemul aşezărilor umane. Cum habitatul 
uman se împarte în două mari categorii, urban şi rural şi populaţia se va împărţi în populaţie 
urbană şi populaţie rurală. 

Dacă teoretic această repartiţie a populaţiei pe medii este uşor de realizat, în practică, 
însă, operaţiunea poate deveni foarte dificilă, datorită multitudinii de criterii calitative şi 
cantitative, care, stau, în primul rând, la baza definirii celor două tipuri de aşezări: rurale şi 
urbane. 

Pentru facilitarea înţelegerii acestei probleme prezentăm în continuare o serie de noţiuni şi 
concepte. 

Aşezările umane se deosebesc între ele prin numeroase caracteristici, cum sunt: 
dimensiunea localităţii, efectivul populaţiei, profilul economic, felul construcţiilor, gradul de 
deservire a populaţiei, ocupaţiile şi resursele de existenţă ale locuitorilor, densitatea populaţiei, 
dotarea edilitară, caracteristici culturale şi educaţionale, structura socială etc. 

Unele din aceste caracteristici se impun nemijlocit intuiţiei fiecăruia dintre noi, în aşa fel 
încât să creeze impresia simplă că oricine poate distinge fără efort un oraş de un sat. 
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Ele sunt însă foarte diferite în spaţiu şi timp, astfel încât, un studiu comparativ internaţional 
întâmpină mari dificultăţi. 

Discipline, precum geografia aşezărilor, sociologia urbană şi rurală, istoria, demografia au 
elaborat şi au propus criterii de delimitare a aşezărilor urbane şi a celor rurale. 

Literatura consacrată acestor teme este foarte bogată. În practică însă, fiecare ţară are 
sistemul său propriu pentru definirea populaţiei urbane şi a populaţiei rurale. În metodologia 
naţională, principalul criteriu de delimitare a aşezărilor pe cele două categorii este cel 
administrativ, care vizează atât aspectele cantitative, cât mai ales pe cale calitative, obţinute de 
aşezări în cadrul dezvoltării lor. 

Criterii unitare pentru toate ţările globului nu există, chiar dacă uneori s-a adoptat 
caracteristica „mărimea demografică” (cel puţin 5.000 de locuitori sau cel puţin 20.000 de 
locuitori), cum au recomandat unele lucrări de sociologie urbană. În aceste condiţii ONU, prin 
organismele sale de specialitate, a adoptat în lucrările sale de analiză şi de prognoză aşa-
numita „definiţie naţională”, considerând că organele competente din fiecare ţară cunosc cel 
mai bine situaţia specifică în această problemă. 

Desigur, adoptarea definiţiei naţionale creează dificultăţi pentru comparaţiile internaţionale. 
De pildă, în ţările nordice, aşezările urbane sunt cele ce au o populaţie de cel puţin 200 de 
locuitori; în alte ţări (Mauriţius şi Nigeria) cifra minimă este de 20.000 de locuitori, în Japonia 
minimum 30.000; alte ţări folosesc drept criteriu minim numărul de 2.000 sau 5.000 de locuitori. 

Numeroase ţări stabilesc pe cale legislativă noţiunea de urban şi rural, evident prin luarea 
în considerare a caracteristicilor edilitare, economice etc., care stau la baza unor asemenea 
decizii administrative. 

Pe lângă aceste consideraţii, în scopul ajungerii la un anumit consens, vom reda în 
continuare şi conţinutul câtorva noţiuni care stau la baza acestor definiri şi delimitări. 

Habitatul urban sau oraşul este aşezarea umană intens populată, cu un nivel înalt de 
dezvoltare şi organizare. El presupune un grad superior de utilizare a terenului, de înzestrare şi 
echipare a acestuia, de confort social, de transformare, omologare şi distribuţie a bunurilor 
materiale şi spirituale. Oraşele se înscriu în spaţiu printr-o multitudine de funcţii economice şi 
politice, care într-un fel sau altul fac să graviteze în jurul lor un anumit teritoriu. 

Oraşul este rezultatul diviziunii sociale a muncii, un fenomen ce se manifestă într-un 
anumit cadru geografic, făcându-şi apariţia pentru prima oară în istorie în perioada antică, mai 
precis în perioada trecerii de la orânduirea primitivă la orânduirea sclavagistă. În această 
perioadă, meşteşugurile iau o amploare mereu crescândă, ele detaşându-se treptat de 
agricultură; apar, în acelaşi timp, clase sociale, iar în ultimă instanţă, apare statul. Meşteşugurile 
schimbă înfăţişarea aşezărilor, iar funcţiile însuşite de clasele dominante, prin instrumentul lor, 
statul, impun anumitor aşezări trăsături administrative şi economice specifice. Apar, astfel, 
embrionii centrelor urbane sau cvasiurbane, care, în funcţie de formaţiunea social-economică 
respectivă, îşi vor schimba continuu aspectul. Totodată, asemenea aşezări se vor depărta, de-a 
lungul vremurilor, tot mai mult de sat. 

Habitatul rural sau satul este aşezarea umană cu organizare structurală specifică 
populaţiei ce acţionează cu precădere în agricultură şi ramurile ei conexe. 

Satul se distinge prin dimensiunile sale – număr de populaţie, fond construit, densitate şi 
echipare – de regulă, reduse. Trăsăturile satului sunt puternic influenţate atât de cadrul 
geografic local cât şi, mai ales, de specializarea activităţilor preponderente ale locuitorilor 
(agricultură, pomicultură, viticultură etc.). 

Mediul urban exprimă acel mediu social existent în aşezări ce oferă populaţiei un confort 
social ridicat, diferenţiat şi specific locuitorilor săi sub aspectul muncii, cazării, deservirii, 
echipării tehnice şi recreerii. Mediul urban se reflectă în cadrul şi modul de viaţă caracteristic 
populaţiei urbane. Mediul urban este determinat de o serie de factori şi anume: 

- concentrarea populaţiei; 
- densitatea ridicată a fondului construit; 
- deservire, echipare complexă şi diferenţiată; 
- o anumită structură şi zonare funcţională a localităţilor urbane; 
- populaţie angajată într-o activitate productivă, preponderent neagricolă. 
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Mediul rural este mediul social caracterizat prin activităţi specifice sectorului primar (în 
special agricultură) care include întreaga sau aproape întreaga forţă de muncă. Modul de viaţă 
îmbracă, de asemenea, caracteristici particulare, determinate de o multitudine de factori, cum ar 
fi dotarea edilitară, tradiţiile, gradul de cultură, nivelul de instruire (şcolarizare), felul 
construcţiilor, gradul de dezvoltare al serviciilor etc. 

Cele două medii – rural şi urban – apărute pe o anumită treaptă a evoluţiei istorice, în 
urma diversificării şi specializării activităţilor umane, prezintă, în general, caracteristici distincte 
sub aspectul întregii game de activităţi. 

În fiecare ţară, oraşele şi satele exprimă o formă de diviziune socială a muncii, au o 
anumită condiţionare istorică specifică. Definiţia oraşului şi satului diferă de la o ţară la alta, de 
la o epocă la alta. De aceea, în analizele de acest gen se folosesc: clasificarea naţională şi 
clasificarea internaţională.  

Clasificarea naţională este cea determinată de actele normative în vigoare care definesc 
oraşul şi satul; cea internaţională, adoptată în special în lucrările ONU, se bazează pe un 
criteriu cantitativ convenţional. Localităţile având peste 20.000 de locuitori constituie – în 
sistemul ONU – aşezări urbane. 

Populaţia urbană cuprinde persoanele care îşi au domiciliul stabil în localităţile de tip 
urban. 

Populaţia rurală  este cea cu domiciliul stabil în localităţile de tip rural. 
Aceste două populaţii sunt, în primul rând, categorii sociale, definite pe bază de 

caracteristici demografice, economice, urbanistice etc. 
Structura populaţiei pe medii (urban – rural) şi în profil teritorial prezintă interes nu numai 

prin prisma implicaţiilor demografice ci şi prin semnificaţia socială şi economică. 
Problema populaţiei urbane şi a celei rurale este relevantă – pentru demografie sub 

raportul caracterului diferenţial al unor fenomene cum sunt natalitatea, mortalitatea, 
nupţialitatea. Astfel, gradul (nivelul) de urbanizare, într-o analiză sincronică şi diacronică, poate 
servi ca variabilă explicativă – alături de alte variabile – şi să ne ajute la înţelegerea problemelor 
demografice contemporane. Oraşul şi, deci, populaţia urbană au jucat un rol de avangardă în 
tranziţia demografică: modelele culturale, inclusiv comportamentale demografice, elaborate de 
populaţia urbană, s-au răspândit în sânul populaţiei rurale, evident cu un decalaj. 

Descrierea şi analiza structurii populaţiei pe medii se face cu ajutorul unei serii de indici şi 
rate. Cel mai simplu indicator este cel prin care se determină proporţia populaţiei uneia din 
cele două medii (Px) în totalul populaţiei (P): 
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Relaţia (6.34) reflectă gradul (nivelul) de urbanizare şi se mai numeşte şi rata de 
urbanizare. Acest indicator se bazează pe date globale, obţinute în mod obişnuit cu ajutorul 
recensămintelor, este uşor de calculat şi de interpretat, de aceea unanim acceptat şi utilizat. 

Uneori în caracterizarea gradului de urbanizare se utilizează şi raportul urban – rural 
(u/r), calculat sub forma unei mărimi relative de coordonare, după formula: 
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Acest indicator arată în prima variantă câte persoane din mediul urban revin în medie la o 
persoană din mediul rural sau în a doua variantă câte persoane din mediul urban revin în medie 
la 100 de persoane din mediul rural: 

u/r = 0, atunci când Pu = 0, deci, când întreaga populaţie este rurală 
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u/r = ∞ , atunci când Pr = 0, deci când întreaga populaţie este urbană, cum este cazul 
oraşelor-stat Singapore, Gibraltar, Monaco, Statul Papal, Bermude etc. 

u/r = 1 atunci când  P
2
1PP ru ×== ; 

u/r = P - 1, atunci când Pr = 1. 
Indicatorul u/r este corespunzător pentru comparaţiile în timp ale ritmului urbanizării. 
Procesul de urbanizare este un proces complex. Caracterizarea acestuia nu se limitează 

numai la aspecte de ordin structural, pentru care sunt, în general, suficiente mărimi relative de 
structură. Dinamica procesului de urbanizare utilizează sistemul mărimilor relative ale dinamicii. 
Frecvent utilizate sunt: 

- sporul mediu anual al populaţiei urbane: 
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UU

∆ 0t
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−
=                                                        (6.38) 

în care: 
Ut    = efectivul populaţiei urbane în momentul t 
U0   = efectivul populaţiei urbane în momentul 0 
n –1= numărul de ani întregi ce separă momentul “t” de momentul “0”. 

 - ritmul mediu anual de creştere a populaţiei urbane: 
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U
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- diferenţa dintre rata medie anuală de creştere a populaţiei urbane şi rata medie 
anuală de creştere a populaţiei rurale, cunoscută şi sub denumirea de metoda ONU: 

DRUR = ru - rr                                                           (6.40) 
Un aspect important vizează nivelul de concentrare urbană, pentru a cărui analiză se 

determină nivelul de concentrare a populaţiei urbane: 
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urbanăpopulatieTotal

marioraselorPopulatiaCu ×=                                    (6.41) 

Concentrarea populaţiei urbane în centre puternice, de dimensiuni mari, nu este 
întotdeauna un fapt pozitiv. Apariţia aş-numitelor „megalopolis” ridică probleme extrem de 
complicate pentru rezolvarea aspectelor legate de gospodărie şi administraţie, are, uneori 
efecte negative asupra climatului social şi relaţiilor interumane. 

Specialiştii în urbanistică optează în cele mai multe cazuri pentru dimensionarea 
rezonabilă a localităţilor urbane, proces care nu este întotdeauna uşor de controlat. 

Fără îndoială că nici soluţia inversă nu prezintă avantaj deosebit. Există probabil o 
dimensiune optimă a localităţii urbane, coordonatele acesteia fiind, funcţie de dezvoltarea 
economică, nivelul de civilizaţie şi educaţie al populaţiei, tradiţii şi alte caracteristici de ordin 
social şi economic. 

Analiza structurii populaţiei pe medii, are rolul, printre altele, să pună în lumină creşterea 
populaţiei urbane, cu atât mai mult cu cât mediul urban se caracterizează printr-o natalitate mai 
scăzută decât mediul rural. 

Populaţia urbană poate creşte prin: excedentul demografic propriu, excedentul migratoriu, 
declararea de noi oraşe şi schimbări în împărţirea administrativă. 
 
 

6.2.5. Structura după nivelul de instruire 
 
Din intersectarea sistemului demografic cu sistemul educaţional rezultă un segment de 

populaţie cu caracteristici proprii numit populaţie şcolară, din a cărei evoluţie rezultă structura 
populaţiei după nivelul de instruire. 

Această structurare a populaţiei are multiple implicaţii de ordin social şi economic. Teoriile 
şi metodele tranziţiei demografice au pus de multă vreme în evidenţă rolul ştiinţei de carte 
asupra fenomenelor demografice, în primul rând, asupra fertilităţii şi mortalităţii infantile. De 
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obicei, femeile cu nivel mediu şi superior de instruire au o fertilitate mai redusă, o nupţialitate 
întârziată, copii lor au o mortalitate infantilă mai redusă. Desigur, acest aspect este asociat cu 
altele ce au, de asemenea, impact asupra fenomenelor demografice, cum ar fi: gradul de 
industrializare, proporţia populaţiei ocupate în agricultură, rata de activitate feminină. 

Studiile recente, privind teoria şi modelele creşterii economice, au pus în evidenţă un fapt 
deosebit de important şi anume contribuţia nivelului de instruire al populaţiei la creşterea 
venitului naţional care tinde, în ultimii ani, să depăşească contribuţia fondurilor fixe productive. 

Studiul structurii populaţiei după caracteristici educaţionale are în vedere două aspecte: 
- populaţia totală şi populaţia activă după nivelul de instruire; 
- populaţia de vârstă şcolară, aflată în procesul de învăţământ. 
Pentru primul aspect, informaţia de bază se obţine cu prilejul unui recensământ al 

populaţiei; cel de-al doilea aspect se cunoaşte atât cu ajutorul recensământului, cât mai ales pe 
baza informaţiilor anuale furnizate de statistica învăţământului. 

Recensământul consemnează populaţia cu un anumit nivel de instruire, care este inputul 
sistemului educaţional dintr-o perioadă de circa 100 de ani anteriori datei recensământului; 
estimările postcensitare, pe baza statisticii învăţământului, completează această informaţie în 
fiecare an, prin adăugarea promoţiilor – pe grade de învăţământ – în fiecare an. Sistemele 
educaţionale diferă de la o ţară la alta şi se schimbă în decursul timpului pentru aceeaşi ţară.  

Datorită diversităţii de şcoli ce caracterizează sistemele educaţionale naţionale, în scopuri 
de comparabilitate ONU şi UNESCO recomandă următoarele grade de învăţământ: 

- învăţământul ce precede primul grad (grădiniţe de copii etc.); 
- învăţământul de gradul I, numit şi primar sau elementar (şcoli primare); 
- învăţământul de gradul II, numit şi secundar sau mediu (şcoli medii, licee, şcoli 

profesionale, tehnice, care presupun cel puţin patru ani de şcoală anterioară); 
- învăţământul de gradul III, numit şi superior sau universitar (universităţi etc.); 
- învăţământul special (deficienţi). 
Această repartiţie poate servi, deopotrivă, pentru calculul stocului de învăţământ şi pentru 

proiectarea populaţiei după nivelul de instruire. Datele respective se transpun în piramida 
vârstelor. 

Pe baza acestei repartiţii se pot calcula o serie de indici şi rate: 
- rata generală a nivelului de instruire: 
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- rata specifică a nivelului de instruire: 
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În care Pp, Pm, Ps reprezintă numărul persoanelor având nivelul (gradul) de instruire 
primar, mediu (secundar) şi superior. Ratele specifice se pot calcula în funcţie de sex, vârstă 
sau alte caracteristici (x). De pildă, rata nivelului de instruire superior ar trebui calculată numai 
în raport cu populaţia în vârstă de 24 ani şi peste, considerând că învăţământul superior se 
încheie la această vârstă. 
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Reprezentarea grafică a ratelor de instruire pe sexe prin curba nivelului de instruire 
evidenţiază o diferenţă sensibilă între sexul masculin şi cel feminin, pentru lichidarea căreia 
este necesar un timp îndelungat. 

Curba feminină a nivelului de instruire, asociată celei a ratelor de şcolarizare, se poate 
dovedi foarte utilă în analiza fertilităţii cunoscând efectul pe care-l exercită nivelul de instruire 
asupra fertilităţii. 

Considerarea învăţământului ca factor al creşterii economice, sub formă de capital uman 
sau intelectual, a dus la crearea noţiunii de stoc de învăţământ, prin analogie cu stocul de 
capital, definit ca suma anilor de studii care au fost efectuaţi de întreaga populaţie. 

 Se poate determina stocul brut de învăţământ al unei populaţii, prin însumarea numărului 
de ani de şcoală al fiecărei persoane şi un stoc ponderat, în care anii de învăţământ de grad 
mai înalt se ponderează pentru a se ţine seama de diferenţa de calitate. 

Pe baza stocului de învăţământ se determină durata medie de şcolarizare a populaţiei, 
împărţind stocul de învăţământ la numărul populaţiei. 

Cel de-al doilea aspect în studiul structurii gradului de instruire a populaţiei este analiza 
populaţiei şcolare, adică a populaţiei care este cuprinsă în sistemul educaţional, în procesul de 
învăţământ. 

Populaţia de vârstă şcolară este o categorie demografică analoagă cu populaţia de vârstă 
fertilă sau cu populaţia în vârstă de muncă. Limitele de vârstă variază de la o ţară la alta, în 
funcţie de legislaţia învăţământului privind în special învăţământul general şi obligatoriu. 

Cel mai general indice şi care redă dimensiunea „exploziei şcolare” este proporţia 
populaţiei şcolare în populaţia totală: 
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O serie de indici specifici măsoară populaţia elevilor şi studenţilor în fiecare grupă de 
vârstă. Acestea sunt ratele de şcolarizare care se calculează după formula: 
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în care  
e
xn p  - este rata de şcolarizare pentru vârsta de la x la n; 
e
xn p  - efectivul elevilor (studenţilor) de vârstă x la n în populaţia totală de vârstă x la n. 

Întrucât, învăţământul a devenit un factor al creşterii economice, se pune problema de a 
determina eficienţa acestuia ca raport între cheltuielile (investiţii) şi randamentele 
învăţământului. 

 
 

6.2.6. Structura pe religii 
 
Religia este cea mai înaltă expresie a vieţii spirituale a omului fiind şi un indiciu 

semnificativ al vieţii culturale şi morale a acestuia. Fiecare fiinţă umană e dotată cu raţiune, 
emoţie şi imaginaţie, însuşiri ce o definesc ca atare. 

Studiul religiei se impune ca o necesitate a cunoaşterii universului magic pe care omul şi l-
a creat în decursul timpului, univers cu implicaţii multiple şi profunde în devenirea sa şi a 
omenirii. 

Acest univers magic fie că se numeşte religie, confesiune sau credinţă a generat o cultură 
religioasă a conveţuirii. Este o cultură mai profundă, mai vastă şi mai generoasă decât ceea ce, 
sub această denumire, ni se înfăţişează de către mass-media în societatea noastră, a 
spectacolului, a pozitivismului şi a consumului.  

Religiile trebuie cunoscute şi analizate aşadar, fie şi numai pentru că ele aparţin 
patrimoniului nostru cultural, dar pe care foarte mulţi dintre noi le ignoră în mare măsură. Din 
punct de vedere ştiinţific şi interdisciplinar, este posibil să explici religiile şi util să le analizezi 
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prin comparaţie. Să pui în lumină caracteristici formale şi structurale, definite într-un mod 
sistematic, să prezinţi probleme şi evoluţii lingvistice, semantice, simbolice, istorice, sociologice. 

Dacă iniţial, ca fiinţă biologică, omul dispunea doar de un suport material format din 
pământ, aer, apă, foc, ulterior când a devenit fiinţă socială, raţională (homo sapiens) şi-a 
„construit” şi un suport spiritual cu două componente fundamentale: religia şi ştiinţa. 

Impactul social al religiei este unul foarte puternic şi variat în acelaşi timp cuprinzând atât 
aspecte pozitive cât şi negative cum ar fi: 

- coeziunea socială; 
- oferirea unui sens de viaţă; 
- controlul social; 
- sprijin psihologic; 
- religia considerată ca „opiu al poporului”; 
- religia vazută ca generatoare de inegalităţi şi conflicte sociale etc. 
Analiza geografică a religiei  privită ca sistem (sistemul religios) trebuie să vizeze  câteva 

aspecte mai importante şi anume: 
- structura sa internă, religia fiind considerată ca o societate în interiorul căreia se stabilesc 

o serie de relaţii, de ierarhii; 
- raportul dintre sistemul religios şi celelalte sisteme: economic, social, politic; 
- repartiţia teritorială şi influenţa în organizarea spaţiului geografic. 
Lucrarea de faţă nu îşi propune să prezinte nici metodolgia de studiu a religiei şi nici să 

facă o analiză exhaustivă a acesteia, considerată un subiect cu multiple valenţe 
înterdisciplinare, ci doar importanţa şi necesitatea studierii sale argumentate anterior. 

Descrierea şi analiza structurii populaţiei pe religii beneficiază de o serie de idicatori ce 
utilizează mărimi relative de structură (vezi relaţiile 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5). 

 
 

6.3. Structura economică 
 
Sistemul demografic nu este unul izolat, separat de celelalte sisteme (social, economic, 

politic, natural etc.), ci se află în raporturi strânse de intercondiţionare cu acestea. Analiza 
raportului dintre sistemul demografic şi sistemul economic scoate în evidenţă un proces 
complex de intercondiţionare, în urma căruia rezultă o diversitate de aspecte cu implicaţii 
deosebit de importante în dinamica ambelor sisteme. 

Se poate aprecia că o anumită evoluţie a populaţiei are repercusiuni directe asupra 
dezvoltării economice, după cum nivelul de dezvoltare economică influenţează, nemijlocit, 
întreaga gamă de fenomene şi procese demografice. 

În raport cu sistemul economic, populaţia apare într-o dublă ipostază, de consumatoare a 
bunurilor produse în economie şi de producătoare a bunurilor respective. Consumatoare este 
toată populaţia, producătoare, însă, doar o parte a acesteia. 

Din această perspectivă, interesul cel mai mare îl reprezintă populaţia producătoare de 
bunuri şi servicii numită şi populaţia activă. Aceasta este o subpopulaţie rezultată din 
intersectarea populaţiei totale cu sistemul economic; prin urmare, populaţia activă este un 
subsistem creat deopotrivă de sistemul demografic şi de cel economic; ea este un sistem 
demoeconomic (Fig.6.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6.8.–Sistemul demoecomomic. 
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Condiţionările acestuia sunt, în primul rând, demografice, prin caracteristici fundamentale 

cum sunt: număr, structură după sex şi vârstă, care, şi ele, sunt determinate de naşteri şi 
decese. Condiţionările economice sunt cele ale locurilor de muncă: numărul, structura, 
înzestrarea tehnică etc. 

Legătura dintre condiţionarea demografică şi cea economică este dată de gradul de 
ocupare sau de participare a populaţiei la activitatea economică, măsurată prin rata de ocupare 
sau, mai general, rata de activitate  a:  

P ↔ a ↔ E 
Populaţia totală pune la dispoziţia economiei o parte care trebuie să îndeplinească 

anumite condiţii în vederea ocupării locurilor de muncă: o anumită vârstă, sănătate, nivelul de 
instruire etc. La rândul său, economia naţională formulează cereri precise de populaţie, adică 
de forţă de muncă pentru locurile de muncă respective. 
 
 
 

 
Din analiza Figurii 6.9. se observă că populaţia activă (Pa), împreună cu fondurile 

fixe productive (Fp), reprezintă cei doi factori de producţie. Combinarea lor în procesul de 
producţie are ca rezultat produsul final sau venitul naţional (V), care se împarte în fond de 
consum (C) şi fond de acumulare (A). Fondul de consum revine, prin procese de repartiţie şi 
redistribuire, întregii populaţii, iar fondul de acumulare serveşte reluării producţiei. 

Se creează astfel un “dialog”: populaţia prezintă o ofertă demografică (oferta de forţă de 
muncă), adică o subpopulaţie care, potenţial, ar putea ocupa locuri de muncă; economia 
prezintă o cerere demografică (cerere de forţă de muncă). Atunci, când între ele nu există o 
concordanţă deplină, respectiv când oferta este mai mare decât cererea, situaţia se complică, 
apare şomajul; ideal ar fi invers. 

Dacă, din punct de vedere teoretic şi metodologic situaţia este relativ clară, ea devine mai 
complexă atunci când se încearcă definirea celor două subpopulaţii (activă şi inactivă) din 
cauza variaţiei limitelor de încadrare a lor şi a statutului socio-economic al fiecărei persoane. 

Din acest motiv există două definiţii folosite în paralel şi anume: 
- definiţia naţională, impusă nu numai de criterii economice, dar şi de criterii legislative, 

care precizează limitele de vârstă pentru intrarea în activitate şi pentru ieşirea din activitate 
(pensionare) 

- definiţia internaţională utilizată în analize comparative, ca definiţie unică, elaborată de 
Biroul Internaţional al Muncii şi folosită în toate studiile ONU. Într-o formulare mai generală, 
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conform acestei definiţii, populaţia activă economic cuprinde atât totalitatea persoanelor care au 
ocupaţie, cât şi a celor care nu au ocupaţie, în sensul că nu au loc de muncă. Se mai 
precizează că populaţia activă economic se mai numeşte şi forţă de muncă. 

Spre deosebire de definiţiile naţionale, în care se precizează vârsta la intrare în populaţia 
activă, stabilită de legislaţia muncii, în lucrările ONU limita inferioară este stabilită la vârsta de 
10 ani. Cea superioară este deschisă, deoarece sunt persoane active până la vârste înaintate 
de 70 sau 75 de ani, deşi legislaţia naţională defineşte vârsta de pensionare. 

Aşadar, definiţiile naţionale sunt mult mai restrictive şi mai detaliate. 
Reformulând cele două definiţii într-un singur sens mai general se poate spune că: 
- populaţia activă cuprinde persoanele care obţin venituri proprii din desfăşurarea unei 

activităţi utile societăţii; 
- populaţia inactivă cuprinde persoanele care nu au venituri proprii, fiind întreţinute de stat, 

organizaţii obşteşti sau persoane particulare. 
Populaţia inactivă este formată, în principal, din persoane aflate sub limita inferioară a 

vârstei contingentului activ (16 ani), persoane care au depăşit vârsta de 16 ani, dar care se află 
în proces de pregătire profesională (elevi, studenţi), precum şi din persoane care au depăşit 
limita superioară a vârstei contingentului activ, care nu obţin venituri proprii, fiind întreţinute de 
stat sau organizaţii obşteşti (pensionarii) sau de persoane particulare. 

Atât populaţia activă, ca şi cea inactivă, se determină numai prin intermediul 
recensământului. 

Expresia cea mai generală a structurii economice a populaţiei este dată de ponderea 
populaţiei active, respectiv inactive, în totalul populaţiei sau rata generală de activitate 
şi(sau) inactivitate: 
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P
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a ×=                                                        (6.50) 

100
P
P

R i
i ×=                                                        (6.51) 

în care:  
Ra şi Ri – rata generală de activitate/inactivitate                                            
Pa şi Pi  – efectivul populaţiei active/inactive 
P           – efectivul total al populaţiei 

Ca şi în cazul altor structuri, se impune combinarea aspectelor privind structura economică 
cu alte caracteristici demografice, sociale, teritoriale, culturale etc. 

O importanţă aparte prezintă urmărirea ponderii populaţiei active şi inactive pe vârste sau 
grupe de vârstă şi pe sexe, precum şi pe medii (rural-urban). 

Se determină, astfel, ratele specifice de activitate pe vârste şi sexe, a căror reprezentare 
grafică este foarte sugestivă pentru aprecierea gradului de utilizare a potenţialului forţei de 
muncă. Aşa după cum există ramuri „tinere” şi „bătrâne”, „masculine” şi „feminine”, tot aşa 
există şi ramuri „culte” şi „mai puţin culte”, în funcţie de stocul de învăţământ al populaţiei active 
respective. 

Principalele rate specifice de activitate calculate după aceste caracteristici sunt: 
- rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă: 
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                                                  (6.52) 

- rata de activitate masculină (Ram), care este dată de raportul dintre populaţia activă 
masculină (Pam) şi populaţia totală masculină (Ptm): 
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am ×=                                                      (6.53) 

- rata (indicele) de masculinitate a populaţiei active (Rma), reprezintă numărul de 
persoane active de sex masculin (Pam) ce revin la 100 de persoane active de sex feminin (Paf): 



 117

100
P
P

R
af

am
ma ×=                                                      (6.54) 

- rata de activitate feminină (Raf) este dată de raportul dintre populaţia activă feminină 
(Paf) şi populaţia totală feminină (Pf): 
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- rata (indicele) de feminitate a populaţiei active (Rfa), reprezintă numărul de persoane 
active de sex feminin (Paf) ce revin la 100 de persoane active de sex masculin (Pam): 
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- rata de activitate pe sectoare economice (Rax), se determină ca raport între numărul 
populaţiei active, dintr-un anumit sector economic x (primar, secundar, terţiar) (Pax) şi numărul 
total al populaţiei active (Pa): 
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- rata de activitate pe vârste (Rax) se determină ca raport între numărul persoanelor 
active de o anumită vârstă (Pax) şi numărul populaţiei de vârsta respectivă (Px): 

100
P
P

R
x

ax
ax ×=                                                     (6.58) 

- raportul de dependenţă economică (Rde), cunoscut şi sub numele de raport de 
inactivitate, reprezintă numărul de persoane inactive (Pi) ce revin la 100 (1000) persoane 
active (Pa): 
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Acest raport este diferit de raportul de dependenţă de vârstă, care are un caracter 
potenţial şi exprimă “presiunea” populaţiei de 0 - 19 ani şi 65 ani şi peste asupra populaţiei de 
20 - 64 ani. 

Nu trebuie omisă nici dinamica populaţiei active, măsurată cu ajutorul a doi indicatori şi 
anume: 

- raportul de înlocuire (a populaţiei active) (Rpi), ce redă numărul de intrări în populaţia 
activă (I) ce revin la 100 de ieşiri din populaţia activă (E): 
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E
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- rata (indice) de înlocuire (a populaţiei active) (Ri), dată de diferenţa dintre intrări şi ieşiri 
(care poate fi pozitivă, negativă sau zero) raportată la populaţia activă, exprimată în procente: 
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Ratele de activitate pe sexe şi vârstă reprezintă un adevărat “model” de participare a 
populaţiei la activitate , model format sub influenţa unui mare număr de factori: economici, 
sociali, culturali, de tradiţie, comportament etc., exprimând în final particularităţile unui anumit 
nivel de dezvoltare a ţării respective. 

Reprezentarea grafică cea mai expresivă a ratelor specifice de activitate se prezintă sub 
forma aşa-numitelor curbe de activitate. Curba de activitate redă „modelul” de activitate a unei 
populaţii. 

Analizând, de pildă, curba ratelor de activitate a populaţiei în regiunile dezvoltate şi în cele 
în curs de dezvoltare, pe grupe de vârstă şi sexe (Fig.6.10.) se observă că la nivel general, 
proporţia de participare a bărbaţilor la activitatea economică, în regiunile dezvoltate şi cele în 
curs de dezvoltare, este foarte apropiată; în schimb, apar mari diferenţieri în ceea ce priveşte 
gradul de participare al femeilor. Aceste diferenţieri, care apar, de fapt, nu numai la nivel 
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general, ci şi pe vârste, sunt determinate de o gamă largă de factori: gradul de dezvoltare 
economică, prezenţa locurilor de muncă, condiţia femeii în societate, nivelul de instruire, 
tradiţia, religia etc. Din acest motiv, curba ratelor de activitate feminină poate fi considerată un 
„barometru” al condiţiilor social-economice de ansamblu, dintr-o ţară sau alta. 

Dată fiind importanţa socio-economică a populaţiei active, aspectele structurale sunt 
aprofundate prin studierea modificărilor intervenite în repartiţia acestei categorii pe ocupaţii, 
ramuri de activitate şi sectoare social-economice. 

Atât structura pe ocupaţii, dar mai ales structura populaţiei active pe ramuri sunt indisolubil 
legate de specificul economiei unei ţări. Dinamica ocupaţiilor, ca şi modificările în structura 
populaţiei active pe ramuri de activitate, de la o perioadă la alta, semnifică transformări în 
caracterul economiei, reflectă laturi esenţiale ale politicii economice. 

 

Fig. 6.10. – Curba ratelor de activitate a populaţiei (după Ecobescu N., 1981) 
 
Necesitatea cunoaşterii structurii populaţiei active pe ramuri este demonstrată şi prin 

aceea că acest aspect este urmărit anual, de către statistica de stat, prin intermediul categoriei 
de populaţie ocupată. Sursele de informaţii sunt constituite din rapoartele statistice şi 
înregistrările special organizate privind forţa de muncă. Iată (Tabelul 6.2.) cum se prezintă 
efectivul şi structura populaţiei active – ocupate pe ramuri ale economiei naţionale, în cadrul 
ţării noastre, la sfârşitul anului 1992, comparativ cu 1990. 

Determinarea structurii populaţiei active-ocupate pe sectoare social-economice, precum şi 
urmărirea modificărilor în timp a acestei structuri prezintă o mare importanţă socială şi politică. 
Având în vedere forma de proprietate caracteristică unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, 
populaţia activă se separă în patru categorii: 

- populaţia ocupată în sectorul public (de stat); 
- populaţia ocupată în sectorul privat; 
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- populaţia ocupată în sectorul mixt; 
- populaţia ocupată în sectorul cooperatist. 
Ulterior se determină greutatea specifică a populaţiei active ocupate în cadrul fiecărui 

sector. 
Din punct de vedere al dezvoltării lor economice statele lumii se află în stadii diferite. 

Astfel, în cadrul unora, agricultura deţine  încă o pondere foarte ridicată; în altele ponderea 
industriei este mare, în sfârşit, în cele mai dezvoltate, ponderea populaţiei ocupate în sfera 
serviciilor depăşeşte pe cea a populaţiei din industrie. 

Această situaţie a sugerat unor cercetători de a determina o structură a producţiei sociale 
pe sectoare mari, care să reproducă evoluţia din neolitic până astăzi. Astfel, economistul 
australian Colin Clark şi economistul şi sociologul francez Jean Fourastie au propus împărţirea 
economiei în trei sectoare: 

- primar, ce include activităţi legate nemijlocit de natură, cum sunt: agricultura, silvicultura, 
vânatul, pescuitul şi mineritul; 

- secundar cuprinzând activităţile de prelucrare, prin care materiile prime sunt supuse unor 
procese de prelucrare, în urma cărora apar produse noi, cu alte calităţi faţă de cele iniţiale. Se 
includ, aici, industria de prelucrare, energetica, construcţiile; 

- terţiar cuprinzând activităţi legate de deservirea populaţiei cum ar fi: activitatea 
comercială, financiară, învăţământ, ocrotirea sănătăţii, turismul etc. 

 
Tabelul 6.2. Efectivul şi structura populaţiei active – ocupate 

 pe ramuri ale economiei naţionale din România,  
la sfârşitul anului 1992, comparativ cu 1990. 

 
Populaţia ocupată 

1990 1992 
 

Ramura de activitate 
 Efectiv % Efectiv % 
Total economie 10839,5 100 10458 100
Agricultură 3055,2 28,2 3361,6 32,1
Silvicultură, exploatarea 
forestieră şi economia vânatului 89,1 0,8

 
80,6 0,8

Piscicultura şi pescuitul 9,0 0,1 6,6 0,1
Total industrie 4111,1 37,9 3300,9 31,6
Industria extractivă 259,3 2,4 272,0 2,6
Industria prelucrătoare 3719,2 34,3 2865,2 27,4
Energie electrică şi termică, 
gaze şi apă 132,6 1,2

 
163,7 1,6

Construcţii  599,4 5,5 579,2 5,5
Comerţ  538,1 5,0 753,9 7,2
Hoteluri şi restaurante 185,5 1,7 175,3 1,7
Transporturi  667,7 6,2 555,7 5,3
oştă şi telecomunicaţii 97,2 0,9 92,9 0,9
Activităţi financiare, bancare şi 
asigurări 39,3 0,4

 
57,1 0,5

Tranzacţii imobiliare şi alte 
servicii 365,2 3,4

 
441,1 4,2

Administraţie publică şi 
apărare; asistenţă socială 
obligatorie 87,6 0,8

 
 

112,7 1,1
Învăţământ  407,3 3,7 432,5 4,1
Sănătate şi asistenţă socială 320,0 2,9 306,6 2,9
Alte ramuri ale economiei 
naţionale 267,8 2,5

 
201,3 2,0

         Sursa: Anuarul Statistic al României 1993, pag. 152. 
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O deosebită importanţă economică, demografică şi socială o reprezintă repartiţia 
populaţiei pe cele trei sectoare. De altfel, însuşi studiul de evoluţie al unei 
societăţi este caracterizat, uneori, prin proporţia în care populaţia este integrată în sectoarele 
amintite. 

S-a constatat că, pe măsura dezvoltării economice, intervin modificări esenţiale în 
repartiţia populaţiei ocupate în cadrul celor trei sectoare: scade ponderea persoanelor ocupate 
în sectorul primar, paralel cu creşterea efectivului şi a ponderii populaţiei ocupate în sectorul 
terţiar. În ceea ce priveşte situaţia personalului din sectorul secundar, ponderea acestuia creşte 
în primele etape ale procesului dezvoltării, pentru ca, ulterior, datorită automatizării complexe a 
proceselor de producţie, echivalând, de fapt, cu creşterea productivităţii muncii, să se 
înregistreze o scădere relativă a forţei de muncă ocupate în acest sector. 

Prima fază este caracterizată prin predominarea populaţiei ocupate în sectorul primar; a 
doua, numită şi societatea industrială, când numărul cel mai mare al populaţiei ocupate este 
prezent în sectorul secundar; faza a treia, la un înalt nivel de dezvoltare economică, când 
predomină populaţia ocupată în sectorul terţiar. 

Iată de ce, în afara clasificărilor oficiale a ramurilor economiilor naţionale, în scopul 
asigurării comparabilităţii internaţionale, este recomandabil să se utilizeze această clasificare 
mai sintetică, folosită în mod curent în lucrările organismelor specializate ale ONU. 
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7. STUDIUL CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI 
 
7.1. Conceptul de calitate a vieţii 
Calitatea vieţii este un concept evaluativ ce se referă la raportul dintre condiţiile de viaţă şi 

necesităţile, valorile şi aspiraţiile umane. El se referă atât la evaluarea globală a vieţii (gradul de 
satisfacere a aspiraţiilor umane în general) cât şi la evaluarea diferitelor condiţii sau sfere ale 
vieţii, cum ar fi: 

- calitatea mediului înconjurător; 
- calitatea condiţiilor de muncă; 
- calitatea relaţiilor interpersonale; 
- calitatea vieţii de familie. 
Conceptul de calitate a vieţii nu trebuie confundat cu cel de fericire. În timp ce fericirea se 

referă la starea subiectivă rezultată din trăirea propriei vieţi, calitatea vieţii se referă atât la 
condiţiile obiective în care viaţa umană se constituie, cât şi la modul subiectiv în care fiecare îşi 
evaluează propria sa viaţă – stare de satisfacţie, fericire, împlinire. 

Dacă fericirea este asociată cu o perspectivă predominant etică (ce strategii trebuie să 
adopte individul pentru a maximiza fericirea sa), calitatea vieţii este asociată cu o perspectivă 
socio-politică. În studiul calităţii vieţii se pune accentul în primul rând pe determinarea factorilor 
obiectivi care sunt responsabili de variaţia calităţii vieţii, şi a strategiilor social-politice de acţiune 
în vederea creşterii acesteia. 

Din punct de vedere teoretic conceptul de calitatea vieţii s-a dezvoltat foarte mult după 
anul 1960, ca o reacţie la criza abundenţei în ţările dezvoltate, datorită conştientizării efectelor 
devastatoare ale creşterii economice, înţelegându-se că prosperitatea economică nu asigură 
automat, prin ea însăşi, şi prosperitatea umană. Presupoziţia conform căreia creşterea 
economică duce prin ea însăşi direct şi neproblematic la o creştere a bunăstării colective este 
supusă la multiple critici.  

În societăţile dezvoltate sa simţit tot mai mult nevoia unui corector al creşterii economice, 
un  asemenea rol îndeplinindu-l conceptul de calitate a vieţii. În afară de aceasta, acest concept 
mai îndeplineşte şi alte câteva funcţii importante cum ar fi: 

- permite o definire mai operaţională a obiectivelor dezvoltării social-economice; 
-  constituie  „feedback”- ul activităţii social-economice: eficienţa finală, umană a acesteia 

este dată de efectul ei asupra calităţii vieţii; 
- este un instrument de evaluare operaţională a progresului social  putându-se vorbi de un 

progres efectiv doar în măsura în care s-a înregistrat o creştere a calităţii vieţii. 
În geografie conceptul de calitate a vieţii joacă un rol important, accentuând încă odată 

rolul omului în cadrul geosistemului: nu numai acela de componentă a acestuia, integrat, 
modelat şi controlat de logica acestuia (viziunea holistă), dar şi ca obiectiv final al tuturor 
activităţilor social-economice. 

 
 

7.2. Indicatori de evaluare a calităţii vieţii 
 
În ultimele decenii, conceptul de calitate a vieţii a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în 

domeniul indicatorilor de cuantificare, desfăşurată în două direcţii: 
- analiza indicatorilor social-economici în ceea ce priveşte semnificaţia şi deci 

utilizabilitatea lor pentru analiza calităţii vieţii; 
- dezvoltarea unor indicatori specifici ai calităţii vieţii.           
Dificultatea principală a constituirii acestor indicatori stă în structura lor complexă. Un 

indicator de calitate a vieţii reprezintă rezultatul combinării unui indicator de stare (starea 
mediului ambiant, a relaţiilor interpersonale, a tipurilor de muncă oferite etc.) şi a unui indicator 
al criteriului de evaluare (al necesităţilor, aspiraţiilor umane). Dificultatea constă tocmai în 
determinarea acestei din urmă componente. Calitatea vieţii implică o teorie asupra naturii 
umane, a sistemului de necesităţi umane, a factorilor care guvernează dinamica acestora. 
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În practica cercetării, indicatorii calităţii vieţii se clasifică după două criterii ce vizează 
natura şi caracterul lor: 

- după natura lor se împart în: 
- indicatori ai cadrului natural (mediului înconjurător); 
- indicatori de ordin social; 
- indicatori de ordin economic. 

- după caracterul lor se împart în:  
- indicatori ai stării diferitelor componente ale vieţii umane (indicatori ai mediului 

natural, ai condiţiilor de locuire, de muncă, de educaţie etc.); 
- indicatori ai necesităţilor/aspiraţiilor  (ce tipuri de muncă doresc oamenii, ce tipuri de 

locuinţă etc.); 
- indicatori complexi rezultaţi din raportarea stării la necesităţi; 
- indicatori ai calităţii percepute a vieţii (determinarea modului în care membrii unei 

colectivităţi evaluează ei înşişi calitatea diferitelor componente ale vieţii lor); 
- indicatori de satisfacţie cu viaţa (gradul estimat de satisfacţie cu viaţa, ca indice 

sintetic al efectului subiectiv al calităţii vieţii); 
- indicatori ai unor simptome critice ale calităţii vieţii (indicatori de sinucideri, boli 

mentale, optimism/pesimism, alienare).   
Redăm în continuare acei indicatori frecvent utilizaţi în studiile de geografia populaţiei, 

urmând ca pentru o categorie mai largă sau pentru cei specifici altor discipline (demografie, 
sociologie, economie) să fie consultată bibliografia de la sfârşitul prezentei lucrări. Deorece 
indicatorii demografici constituie subiectul principal al lucrării de faţă, nu vom mai relua 
prezentarea lor (meţionându-i cu precizarea poziţiei în cadrul paginilor anterioare), ci doar a 
celorlalte categorii: naturali, sociali şi economici.  

 
 

7.3. Cadrul natural şi calitatea vieţii 
 
7.3.1. Rolului componentelor cadrului natural în asigurarea calităţii vieţii            
populaţiei 
Condiţiile de viaţă ale populaţiei, pe suprafaţa globului, disparităţile atât de evidente care 

apar din acest punct de vedere între diferitele regiuni, reprezintă rezultatul acţiunii şi interacţiunii 
unui număr mare de factori naturali a căror influenţă directă sau indirectă poate fi cu caracter de 
favorabilitate sau restrictivitate. Aceşti factori prin potenţialul lor economic şi de habitat 
influenţează în mod corespunzător calitatea vieţii populaţiei. Ei  pot fi grupaţi în următoarele 
categorii: 

Condiţiile geologice (litologia, structura, tectonica, neotectonica, seismicitatea, resursele 
subsolului), au o influenţă specifică, în principal indirectă, mai greu de sesizat la prima vedere, 
ce afectează calitatea vieţii atât pe spaţii foarte extinse cât şi restrânse, tocmai datorită 
diversităţii lor. 

Astfel din analiza evoluţiei paleogeografice desprindem doar potenţialul redus de habitat al 
teritoriilor foarte tinere, recent constituite (zonele deltatice cu mari suprafeţe ocupate de ape) a 
căror instabilitate constituie un element negativ al condiţiilor de viaţă ale populaţiei în 
comparaţie cu teritoriile vechi în care factorii de risc sunt mult diminuaţi. 

Un alt aspect îl constituie erupţiile vulcanice care produc, în general, pagube materiale 
apreciabile şi se soldează cu pierderea multor vieţi omeneşti. Amintim în acest sens o serie de 
mari catastrofe, ca distrugerea oraşelor antice Pompei şi Herculanum, erupţia vulanului 
Montagne Pelée din Martinica (1902), a lui Krakatoa (1883) etc. Vulcanismul activ este însoţit 
frecvent de inundaţii (prin bararea râurilor), ploi de cenuşă ş.a. 

Unele particularităţi ale acestor fenomene îmbracă, însă, aspecte pozitive pentru 
societate. Astfel, cenuşa vulcanică fertilizează solul pe suprafeţe întinse în jurul vulcanilor (în 
Djawa). Solurile formate pe lave au un profil bine dezvoltat şi sunt foarte bogate în substanţe 
nutritive. În zonele ecuatoriale şi tropicale, unde solurile vulcanice sunt cele mai fertile, se 
creează şi cele mai mari densităţi de populaţie (pentru regiunile respective), de exemplu în 
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Martinica 250 loc/km2, în Djawa 400 loc/km2. Izvoarele minerale determinate de activitatea 
mofetică postvulcanică au impulsionat crearea unor aşezări cu profil special. 

Seismicitatea este la fel de inegal repartizată pe suprafaţa globului ca şi vulcanismul, ariile 
lor de manifestare suprapunându-se de cele mai multe ori. Anual se înregistrează cca 1000 de 
cutremure, de intensitate medie şi mare. 

Zonele cu seismicitate ridicată şi unde cutremurele sunt fapte curente, cuprind cercul de 
foc al Pacificului (Japonia, Alaska, California, Peru, Chile), ţinuturile mediteraneene din lanţul 
alpino-himalaian şi Asia Centrală (Iran, Pamir, estul Tibetului, Tian-Şan), America centrală (cu 
arcul Antilelor) şi insulele de pe dorsala atlantică. 

Printre zonele afectate de mari catastrofe seismice amintim provincia Şen-Si (1556), nord-
estul Indiei (1737), Lisabona (1775), San Francisco (1904), Chile (1906), Mexic (1908), 
Avezzano (1915), Tokio (1923), Chile (1960), Iran (1962), Macedonia (Skoplje, 1963), Peru 
(1970), nord-estul Italiei (1976), Guatemala (1976), România (1977). 

Extrem de periculoase sunt cutremurele maritime, care generează valuri seismice foarte 
înalte (tsunami), frecvente pe litoralul Oceanului Pacific (Japonia, Djawa, Filipine, estul 
Australiei, litoralul vestic al Americilor), ca şi pe litoralul atlantic al Marocului şi Portugaliei. 

Cu toate acestea zonele respective înregistrează un grad ridicat de populare datorită 
măsurilor de preîntimpinare a seismelor. Astfel, construcţiile se fac după proiecte speciale sau 
se utilizează materiale uşoare cum ar fi lemnul. De asemenea, se acordă o atenţie deosebită 
construcţiei şi întreţinerii barajelor care, prin fisurări şi dislocări, pot provoca inundaţii 
catastrofale. 

Condiţiile geologice amintite, nu au aşa după cum am văzut un rol determinant în 
constituirea calităţii vieţii populaţiei, dar au influenţat-o într-o măsură oarecare pe diverse trepte 
de dezvoltare în decursul timpului. 

Relieful, consecinţă directă a unei geneze complexe şi îndelungate, reuneşte o gamă 
variată de însuşiri calitative şi cantitative care au o însemnătate deosebită în viaţa şi activitatea 
societăţii omeneşti. 

Analizând aceste însuşiri vom constata că altitudinea este o primă trăsătură a cărei 
valoare personalizează relieful, având implicaţii majore în asigurarea calităţii vieţii populaţiei. 

Se ştie că aceasta, în general, este invers proporţională cu gradul de populare, respectiv 
pe măsură ce creşte altitudinea scade numărul populaţiei. Regula descreşterii numerice a 
populaţiei în altitudine suferă însă numeroase excepţii. Astfel, în ţinuturile tropicale zonele mai 
înalte sunt mai favorabile activităţilor umane. Altitudinea în acest caz joacă rol de moderator al 
climei. Aşa se explică faptul că în aceste zone întâlnim şi aşezările situate la cea mai mare 
altitudine (Columbia, Peru, Bolivia, Ecuador, partea central-estică a Africii, Etiopia, Mexic). 
Regiunea Munţilor Anzi concentrează 98 % din populaţia Columbiei, 85 % din cea a 
Ecuadorului iar 75 % din populaţia Boliviei trăieşte la peste 3000 de metri altitudine. 

Masivitatea (gradul de fragmentare) şi direcţia generală a culmilor influenţează calitatea 
vieţii populaţiei prin faptul că acolo unde gradul de fragmentare a reliefului este mai pronunţat 
penetraţia populaţiei şi ocuparea spaţiilor montane este mai avansată. Dispunerea paralelă a 
culmilor îngreunează accesibilitatea, inclusiv popularea, pe când văile transversale sunt în 
general mai accesbile şi mai bine populate (exemplu Valea Prahovei, în Carpaţii româneşti; 
Valea Adigelui în Alpi ş.a.).  

Unii autori, J. Beujeau Garnier – 1966, consideră masivele muntoase, adevărate bariere 
între state, naţiuni, popoare şi civilizaţii, argumentând prin faptul că munţii prin înălţime şi 
masivitate, accesul dificil şi asprimea climatului au constituit adevărate bastioane naturale 
pentru apărare fapt pentru care au fost folosiţi uneori ca şi graniţe între state şi popoare (de 
exemplu în nordul Alpilor trăiesc germanii iar în sud italienii şi francezii). 

Există însă şi contraargumente care fac această opinie să fie exagerată aducând în acest 
sens numeroase exemple în care de o parte şi de alta a unor lanţuri montane trăiesc aceleaşi 
popoare constituite în limitele aceluiaşi stat (românii de o parte şi de alta a Carpaţilor, bulgarii la 
nord şi la sud de Balcani etc.). 

Suprafeţele de nivelare din Carpaţii româneşti, plaiurile poienite de timpuriu şi depresiunile 
intracarpatice constituie arii de veche populare şi perenitate a poporului român. Trecătorile de 
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vale şi pasurile de culme au constituit şi constituie veritabile artere de legătură între provinciile 
istorice ale ţării noastre. 

Însemnătate deosebită prezintă expoziţia versanţilor din regiunile subpolare şi temperate, 
care, condiţionând diferenţieri climatice locale, antrenează modificări ale vegetaţiei, solurilor şi, 
corespunzător, ale tipurilor de culturi, generând, în ultimă instanţă, peisaje total deosebite pe 
versanţii însoriţi faţă de cei umbriţi. Aceşti versanţi însoriţi şi peisajele create au primit, uneori, 
denumiri specifice, ca de exemplu: faţa muntelui în Carpaţii Româneşti, adrets şi ubacs în Alpii 
Maritimi etc.   

Declivitatea este o altă trăsătură a reliefului cu rol foarte important în viaţa şi activitatea 
societăţii omeneşti. Formele de relief pot  fi populate în mod diferenţiat în raport  cu înclinarea 
terenului. 

Astfel, înclinările sub 2 ‰ sunt favorabile tuturor tipurilor de construcţii, între 2-7 ‰ se 
impun lucrări de asigurare a scurgerii, peste  70 ‰ se impune evitarea construcţiilor grele, peste 
120 ‰ nu mai sunt posibile decât construcţii mici şi uşoare; de asemenea înclinarea terenului 
determină accesibilitatea pentru mecanizare: înclinarea de 7º reprezintă limita introducerii 
combinelor şi provoacă greutăţi incipiente soldate uneori cu micşorarea randamentului la 
utilizarea tractoarelor, peste 15º nu se mai poate practica agricultura mecanizată etc. 

Analizând rolul reliefului în asigurarea calităţii vieţii populaţiei, dintr-o altă perspectivă şi 
anume aceea a treptelor majore, evidenţiază noi aspecte de favorabilitate şi restrictivitate pe 
care le are acest factor fizico-geografic. 

Astfel o primă treaptă este cea a munţilor înalţi care în afara altitudinii, de ordinul miilor de 
metri, una din caracteristicile principale este accesibilitatea lor, în general, redusă, datorită 
energiei mari de relief (1000-2000 m). La aceasta se asociază intensitatea extrem de mare a 
proceselor geomorfologice actuale, condiţiile climatice aspre (diminuarea presiunii oxigenului, 
temperaturile scăzute, vânturile puternice), care au îngreunează adaptarea fiziologică a omului. 

Munţii înalţi ridică mari probleme privind şi valorificarea lor economică care s-a orientat, la 
început, spre vânat şi exploatarea lemnului, mai apoi spre resursele minerale (aur, argint, 
plumb, zinc, cupru, uraniu, cositor). În acest sens este tipică zona montană andină din Peru, 
Bolivia şi Chile, care are cele mai înalte aşezări omeneşti, Chuipiquina la 5600 m şi Quispisija la 
5270 m. 

Datorită altitudinii ridicate a acestei unităţi de relief variaţiile bio-pedo-climatice pe verticală 
individualizează etaje cu condiţii naturale specifice, care favorizează anumite tipuri de activitate, 
desfăşurate spaţial la mică distanţă. Astfel, pe văi există condiţii propice pentru agricultură şi 
aşezări, după care urmează pădurile şi fâneţele, sectoarele cele mai înalte fiind domeniul 
păşunilor alpine. 

Această zonalitate generează deplasări  sezoniere ale populaţiei, în vederea valorificării 
fiecărei zone în anotimpul favorabil. Aceasta determină deplasări pastorale montane, tipice 
pentru munţii din climatele temperate şi subtropicale. 

Gradul diferit de fragmentare a munţilor înalţi a determinat şi o accesibilitate diferenţiată de 
la un masiv la altul, impopulându-le şi imprimându-le un ritm alert de valorificare unora, 
menţinându-le  nepopulate sau slab populate şi intacte natural pe altele, având rolul unor 
bariere pentru transport şi  comunicaţii. 

În primul caz, reţelele de văi transversale şi longitudinale, ca şi pasurile montane, au 
favorizat accesul omului şi activităţilor sale până la altitudini apreciabile. Astfel, în Europa, deşi 
ating 4810 m, Alpii au nu mai puţin de 16 pasuri transversale, la altitudini destul de reduse 
(Malaja 1817 m, Brenner 1872 m ş.a.). Ca urmare  a acestei accesibilităţi naturale şi a poziţiei 
lor centrale în Europa, aceşti munţi sunt dotaţi cu foarte multe căi de comunicaţie (şosele şi căi 
ferate), pasurile fiind străpunse de tuneluri (Simplon 19,8 km, St. Gotthard 15 km, Lötschen 
14,5 km, Mont Cenis 13,6 km, Arlberg 10,2 km). 

Pirineii, deşi mai puţin înalţi, constituie bariere apreciabile pentru transport, pasurile 
transversale fiind la mare altitudine, axele principale de comunicaţie preferând să-i ocolească 
pe la extremităţi. 

La fel Caucazul cu unica trecătoare centrală Krestovîi situată la 2388 m, n-a permis 
construirea vreunei căi ferate transversale. Căile de transport existente, care ocolesc Caucazul, 
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au întâmpinat, de asemenea, mari dificultăţi de construcţii (necesitând multe lucrări dificile) şi 
întreţinere. 

Himalaya, cu altitudinile cele mai mari de pe glob (are pasuri de culme la peste 4000 m), 
cu profilul transversal extrem de îngust şi versanţii abrupţi ai puţinelor văi care îi străbat 
(Brahmaputra), ca şi poziţia întregului lanţ montan între regiuni mai slab evoluate economic, au 
un grad de accesibilitate extrem de redus. 

Altitudinile mari ale unor masive montane care au împiedicat construirea căilor de 
comunicaţie, traficul e asigurat de şosele de înălţime. 

Astfel, în Pamir, şoseaua Oş - Duşambe urcă la 4665 m, iar în Tibet, şoseaua Lhasa - 
Sinantzian la 5578 m. 

Anzii, caracterizaţi şi ei printr-o accesibilitate naturală redusă au totuşi un grad ridicat de 
populare şi o reţea de căi de comunicaţie mai densă, inclusiv pentru traficul feroviar, care se 
practică până la altitudini foarte mari: 4880 m în Bolivia, lângă Potosi, sau 4775 m în Peru pe 
linia Lima-Oroya. 

Această excepţie  pe care o fac Anzii se datoreşte condiţiilor naturale existente aici, 
accesibile fiziologiei umane în comparaţie cu regiunile din jur cât şi resurselor minerale 
însemnate a căror exploatare a stimulat construirea căilor de transport. 

A doua treaptă majoră de relief cuprinde munţii mijlocii şi mici, platourile fragmentate, 
colinele şi se caracterizează printr-un grad de accesibilitate mult mai ridicat decât treapta 
anterioară. 

Energia reliefului are valori mult mai mici, interfluviile nu mai au aspect de creste ci de 
platouri sau culmi rotunjite, înclinarea terenului este mai redusă, procesele geomorfologice au 
un caracter, comparativ, mai lent. Sunt regiuni mai ospitaliere şi mai variate, multe fiind zone de 
foarte veche populare. Condiţiile bio-pedo-climatice sunt favorabile activităţilor agricole; culturile 
agricole se concentrează, în general, în văi şi depresiuni, sectoarele mai înalte rămânând 
acoperite de pădure. 

Altitudinea medie a acestor munţi pune probleme mult mai puţin dificile în ceea ce priveşte 
transporturile comparativ cu munţii înalţi, cu atât mai mult cu cât pasurile, trecătorile, porţile 
coboară mult sub nivelul lor general, înlesnind încă din vechime un trafic de proporţii, care a 
activizat economic regiuni întinse şi a stimulat dezvoltarea unor aşezări importante în sectoarele 
de trecere. 

Relevantă în acest sens este zona de lăsare axială a Uralilor Centrali care a fost folosită 
de vechiul şi frecventatul drum între Europa şi Asia. În faţa ei s-a dezvoltat Sverdlovskul, 
principalul centru economic al Uralilor. 

În mod similar putem aminti Poarta Moraviei, între Odra şi Morava, pasul Mohawk, între 
valea Hudsonului şi Marile Lacuri, care a favorizat dezvoltarea New-Yorkului ca principală 
metropolă a Americii de Nord. 

Unele căi de comunicaţie au fost construite în regiunile muntoase de altitudine medie pe 
platourile înalte, evitând văile prea înguste, edificator fiind Masivul Central Francez. Cele mai 
dificile sectoare pentru transport sunt la traversarea cuestelor (Jura Suabă, între bazinele 
Rinului şi Dunării) sau în zonele de contact tectonic. 

A treia treaptă majoră de relief cuprinde câmpiile şi platourile nefragmentate, cu o energie 
mică, suprafaţe slab înclinate, cu procese geomorfologice actuale aproape insensibile, fapt ce 
asigură stabilitate şi continuitate în pedogeneză, chiar şi în condiţiile unor defrişări masive. 

Relieful plat, ca şi litologia (argilă, nisip, lut, loess) favorizează în anumite condiţii climatice 
o deosebită fertilitate a solului. Această situaţie este frecvent întâlnită în câmpiile de acumulare 
fluvială, care întrunesc şi foarte bune condiţii pentru irigaţii, fără a exclude însă şi posibilitatea 
de producere a inundaţiilor, cum ar fi în Asia musonică, Marea Câmpie Chineză sau Câmpia 
Indo-Gangetică. 

Din punct de vedere al condiţiilor hidrice, câmpiile excesiv de joase şi cu scurgere 
deficitară, având dezavantajul de a fi aproape permanent acoperite de mlăştini, mai ales în 
climate bogate în precipitaţii, nu sunt favorabile utilizării economice (Câmpia Siberiei Centrale, 
unele părţi din Câmpia Amazonului). 
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În zonele mlăştinoase oamenii au construit movile, (pentru a amplasa pe ele locuinţele) 
înalte de până la 16 m, (Warft sau terp, în câmpiile Olandei şi Câmpia Germană de Nord, ca şi 
în delta comună a Gangelui şi Brahmaputrei). 

Movile antropice pentru aşezări rurale întărite sunt şi mounds-urile indienilor din preria 
nord-americană. De asemenea, generând peisaje tipice, tumuluii sau curganele din stepele 
ponto-central-asiatice au fost înălţate ca morminte şi puncte de observaţie. 

Tot în această treaptă de relief o altă categorie de aşezări, cele trogloditice, au „ciuruit” 
suprafaţa reliefului cu microexcavaţii în rocă, frecvente şi azi în Libia, sudul Spaniei, pe platoul 
Colorado, în loessul din nordul Chinei, unde au o largă răspândire. 

De asemenea, au mai fost excavate galerii de refugiu în cretă în Franţa, în Picardia şi 
Champagne. Aceste galerii, unele lungi de zeci de km se folosesc şi pentru adăpostirea vitelor 
iar azi se utilizează drept depozite pentru învechirea vinurilor. 

În privinţa transporturilor, această treaptă de relief este deosebit de favorabilă, cele mai 
ieftine şi lesnicioase fiind transporturile fluviale, care necesită foarte puţine amenajări, sistemele 
fluviale putându-se lega uşor prin canale. 

Marile câmpii ale globului, în special cele euro-asiatice, au constituit vaste arii de circulaţie 
a populaţiei în perioadele istorice trecute, favorizând marile migraţii care au creat imperii 
continentale, prin contrast cu zonele montane. 

O zonă aparte, poziţional şi ca potenţial natural, de mare atractivitate pentru populaţie este 
cea litorală, care întruneşte condiţii de un deosebit interes fizico- şi economico-geografic. 

Aici s-au dezvoltat asezări portuare, ca puncte de convergenţă şi concentrare a celor mai 
variate activităţi umane (nu întâmplător cele mai mari oraşe ale lumii sunt porturi). 

Ţărmurile cele mai favorabile, din acest punct de vedere, au fost cele cu indicele de 
sinuozitate cel mai ridicat, cu golfuri care  pătrund mult în uscat, sunt adânci, au condiţii bune 
pentru ancorare. 

Ca tipuri genetice se înscriu în această categorie ţărmurile cu estuare afectate de flux 
(Marea Nordului), cele cu fiorduri (litoralul nord-estic al Americii de Nord sau cel nord-vestic al 
Norvegiei). 

Aşadar, descrierea şi analiza reliefului trebuie să evideţieze potenţialul economic şi de 
habitat al acestuia cu implicaţii directe în asigurarea condiţiilor optime de calitate a vieţii unei 
comunităţi umane. Pentru aceasta se vor utiliza atât metode grafice cât şi analitice ce au la 
bază o serie de indicatori cantitativi şi calitativi ai reliefului. Enumerăm în acest sens: 

- Analiza factorilor genetici; 
- Particularităţile morfografice şi morfometrice redate prin: 

- altitudinea maximă şi minimă; 
- altitudinea şi adâncimea medie a reliefului se calculează utilizând relaţia: 

0
m S

VH =                                                             (7.1) 

în care: 
V – volumul formei de relief; 
S0 – suprafaţa.   

- harta hipsometrică (treptelor morfologice) utilizată în analiza amplasării 
construcţiilor şi căilor de comunicaţie, în zonarea producţiei agricole, în exploatarea şi 
întrţinerea fondului forestier, a păşunilor şi fâneţelor naturale etc. 

- harta morfografică ce redă trăsăturile de contur ale formelor de relief, aspectele de 
proporţionalitate, masivitate şi grupare a acestora; ca elemente de fond harta cuprinde tipurile 
de interfluvii şi văi, unele forme de relief de ordin minor, tipurile morfologice de versanţi şi 
suprafeţele de racord; toate aceste elemente sunt utile în proiectarea traseelor de cale ferată, a 
drumurilor, a construcţiilor edilitare şi a zonelor industriale. 

- harta densităţii fragmentării reliefului realizată prin metoda cartogramelor, 
izoliniilor sau profilelor transversale. Calculul densităţii se face cu ajutorul relaţiei:  

S
LD f =                                                              (7.2) 

în care: 
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L – lungimea reţelei de văi (Km); 
S – unitatea de suprafaţă (Km2). 

- harta adâncimii fragmentării reliefului (energiei) redă intensitatea sau 
profunzimea eroziunii verticale generată de apele curgătoare şi poate fi realizată prin metoda 
cartogramelor, a bazinelor morfohidrografice şi a izoliniilor. Adâncimea fragmentării reliefului 
(energiei) se calculează în metri (m) pe unitatea de suprafaţă (S) (Km2 sau ha): 

S
mE f =                                                               (7.3) 

Pe suprafeţe etalon (cartograme) energia maximă (EM) se calculează după relaţia: 
hHE M −=                                                           (7.4) 

iar energia medie (Em):                         

2
hHEm

−
=                                                           (7.5) 

în care: 
H – altitudinea maximă; 
h  – altitudinea minimă. 

- harta pantelor (declivităţii) este foarte importantă deoarece această caracteristică 
a suprafeţei topografice influenţează foarte multe fenomene naturale şi activităţi economice: 
evoluţia reliefului, viteza de curgere a apei, insolaţia, covorul vegetal, eroziunea solurilor, 
utilizarea agricolă a terenurilor, construrea platformelor industriale, a căilor ferate, şoselelor, 
canalelor de irigaţie etc. Determinarea valorii declivităţii terenului se face, în laborator, hărţii 
topografice în curbe de nivel şi a metodei trigonometrice, folosind relaţia: 
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sau 
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în care: 
∆H – diferenţa de nivel dintre două puncte între care se determină valoarea pantei; 
D – distanţa liniară dintre ele (m). 
Panta în grade, minute şi secunde se obţine cu ajutorul tabelelor de valori naturale ale 

funcţiilor trigonometrice. Exemplificând vom arăta că altitudinile punctelor A şi B sunt:  HA = 200 
m, HB = 300 m; distanţa (d) dintre ele pe hartă (1:25000) este de 50 mm, iar  
D = 25.000 x 50 = 1.250.000 mm = 1.250 m. Introducând aceste valori în relaţia (7.6), rezultă: 
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Din tabelele cu valori naturale ale funcţiilor trigonometrice rezultă că pentru tgα=0,0800 
corespund unghiurile de 4º34'27" (în gradaţia sexagesimală) cccg 2085 (în gradaţia centesimală). 

Panta se mai poate exprima şi prin mărime liniară, în procente sau promile, utilizând 
relaţia: 

( )1000100
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∆                                                    (7.8) 

 
sau p%=0,0800x100=8% şi p‰=0,0800x1000=80‰.  

Calculul pantei medii se poate realiza cu ajutorul tangentei unghiului de pantă, după 
relaţia: 

0S
lHtg ∑×

∝=
∆                                                      (7.9) 

în care: 
∆H– echidistanţa   curbelor de nivel; 
∑l – suma   lungimii curbelor de nivel; 
S0 – suprafaţa. 
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În studiul pantelor trebuie evidenţiate limitele sau pragurile unor declivităţi de la care este 
posibilă declanşarea unor procese geomorfologice; de asemenea, pentru utilizarea în 
agricultură este necesar ca reprezentarea pantelor să fie asociată cu cea a expoziţiei şi să se 
coreleze continuu grupele valorice cu pragurile (valorile limită) care sunt parametri specifici 
acestei dimensiuni. 

- Tipurile genetice de relief: tectono - structural, petrografic, vulcanic, fluvial, deluvial, 
glaciar şi periglaciar, marin şi lacustru, antropic. 

- Regionarea geomorfologică. 
Condiţiile climatice, în regimul şi distribuţia spaţială a principalelor elemente, au avut un 

rol determinant în crearea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, cel puţin în primele faze de 
dezvoltare a societăţii omeneşti. Analiza acestei influenţe, indiferent de caracterul favorabil sau 
limitativ, trebuie să înceapă cu rolul biologic (fiziologic) al elementelor climatice asupra omului, 
trecând apoi la efectele climei asupra societăţii şi în final, la rolul societăţii în modificarea climei. 

În această ordine de idei definind climatul drept ambianţa constituită prin seria de stări ale 
atmosferei dintr-un anumit loc se poate uşor constata cum comunităţi umane întregi reuşesc să 
subziste şi să-şi păstreze constanţa mediului lor intern sub climate cu caracteristici foarte 
variate şi variabile. 

Astfel, presiunea atmosferică scăzută într-un anumit loc presupune şi reducerea cantităţii 
de oxigen ceea ce înseamnă de fapt, diminuarea oxigenării. Aceasta reprezintă un factor 
limitativ absolut. La munte, de exemplu, ascensiunea provoacă tulburări cu tablou clinic 
caracterizat prin: sete, vomă, dispnee, congestionarea tegumentelor, leşinuri, apoi hemoragii, 
oboseală, pierderea memoriei, depresiune psihică şi inconştienţă. Cu altitudinea, această stare 
se agravează, insufucienţa fluxului de oxigen transportat de hemoglobina din sânge aduce 
asfixia. 

Sub limita minimă de oxigen, necesară organismului, în funcţie de poziţia geografică a 
masivelor munoase şi a rasei umane, deteriorările organice sunt atât de grave încât nu mai 
permit asezări stabile. Practic, numai în zonele montane ale unor climate calde, Peru, Bolivia, 
Tibet, Etiopia, s-au constituit civilizaţii care depăşeau 4000 m în altitudine, optimum-ul 
stabilindu-se, chiar în aceste cazuri, între 2200 m şi 3700 m (Cuzco la 3760 m; Shigatse la 
3621 m). 

La populaţia din zona de munte, obişnuinţa, antrenamentul (condiţia fizică), dozarea 
efortului, la care se adaugă un mecanism ereditar de înmulţire mai rapidă a globulelor roşii din 
sânge, au făcut ca aceasta să suporte mai uşor presiunile atmosferice reduse. 

Radiaţia solară înregistrează o cantitate, o diversitate şi o variaţie foarte mare în timp şi 
spaţiu. Activitatea umană este condiţionată de lumină; lipsa ei determină dezechilibre fiziologice 
şi psihice iar excesul poate provoca tulburări grave (epuizări, dereglări psihice). 

Populaţia din zonele polare, unde ziua alternează cu noaptea din şase în şase luni, are un 
ritm biologic redus în lunga noapte polară, cvasi-hibernantă, iar la revenirea luminii ziua 
activitatea se intensifică foarte mult, înregistrându-se excese de vitalitate. 

În regiunile intertropicale, insolaţia puternică este greu suportată de albi, mai ales în 
condiţii de umiditate accentuată. Nociv nu este excesul de lumină în sine ci  radiaţiile 
ultraviolete, care sunt abiotice. Rasa neagră de oameni este protejată de acest tip de radiaţii 
datorită pigmenţilor pielii. Ecranul melanic absoarbe aceste radiaţii şi dă posibilitate 
organismului să producă în cantitate normală viatmina D. Maximum de pigmentare coincide cu 
maximum de luminozitate. 

Pentru albi, climatul optim este considerat cel mediteranean, dar şi alte climate cum ar fi 
cel de altitudine, bogat în radiaţii directe, ca şi cel litoral, bogat în radiaţii difuze, oferă de 
asemenea condiţii favorabile. 

La polul opus se situează climatele urbane, unde ecranele de fum şi pulbere absorb nu 
numai radiaţiile abiotice, purificatoare, dar şi razele cu lungime medie de undă care nu sunt 
dăunătoare vieţii. 

Temperatura acţionează asupra omului prin intermediul pierderilor specifice de căldură şi 
al transpiraţiei specifice. 
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Reacţia organismului uman faţă de temepraturile exterioare ridicate se manifestă prin 
creşterea evapotranspiraţiei cutanate. Din acest punct de vedere, rasa neagră este bine 
adaptată. Deşi culoarea neagră ar părea să o defavorizeze, datorită slabei puteri emisive a 
acestei culori, numărul mare de glande sudoripare de pe unitatea de suprafaţă a epidermei, ca 
şi vascularizarea foarte bogată a acesteia, îi permit menţinerea temperaturii interne în limite 
normale pentru viaţă. 

Adaptarea aceasta e contrabalansată, însă, de o sensibilitate accentuată faţă de variaţiile 
termice, chiar dacă acestea sunt mici. Chiar şi scăderile neînsemnate ale temperaturii aerului 
din timpul nopţii îi afectează pe negri, fără să fie sesizată de albi; în schimb aceştia din urmă se 
adaptează greu la temperaturi constant ridicate, făcând cu greu faţă căldurii din punct de 
vedere biologic, mai ales în condiţii de efort fizic când organismul produce şi calorii reziduale. 

Fiziologia a demonstrat că sub 16o C este necesară termogeneza, iar peste 25o C trebuie 
să funcţioneze termoliza. Între aceste limite acţiunea proceselor termoregulatoare este mult 
atenuată. Albii, fiind obişnuiţi cu climate în care amplitudinea oscilaţiilor termice este destul de 
mare, pragurile termice sunt mai ridicate pentru ei şi capacitatea de toleranţă de asemenea. 
Situaţia este identică pentru rasele galbene.  

Sub climate care prezintă, însă, amplitudini termice slabe, inactivitatea mecanismelor 
termoregulatoare, determină atonii generale. 

În privinţa climatelor reci sau foarte reci, se poate afirma că ele pretind o intensificare a 
arderilor, direcţie în care intervine regimul alimentar. 

Insolaţia, conjugată cu temperatura, creează un complex actinotermic răspunzător adesea 
de accidente mortale, numite insolaţii. Asupra producerii lor influenţează, desigur, reacţiile 
individuale şi stările de moment ale organismului uman. Sunt evitabile prin supravegherea  
îmbrăcăminţii, a regimului de activitate şi repaus. 

Vântul, prin caracteristicile sale, durată, viteză, intensitate, direcţie, are o influenţă 
însemnată atât asupra fiziologiei şi fizionomiei organnismului, cât şi asupra societăţii umane. 

O primă categorie de vânturi sunt cele din masivele temperate şi reci care bat 
perpendicular pe direcţiile generale ale reliefului şi ale căror caracteristici, legate de uscare în 
timpul asccensiunii şi de încălzire în timpul coborârii (tipul foehn), provoacă tulburări: migrene, 
nevroze, reumatisme. Din aceeaşi categorie de vânturi face parte şi autanu-ul din Languedoc. 

O altă categorie cuprinde vânturile uscate şi reci de tip pampero din Uruguay care bat cu 
putere în ţinuturile aride şi subaride. Cercetătorii consideră că aceste vânturi constituie cauza 
aspectului de pergament pe care o are pielea locuitorilor marilor câmpii. Ele acţionează negativ 
asupra activităţii şi stării interne a omului, ca şi vânturile calde din deşerturi numite sirocco. 

În acelaşi context se înscrie şi dificultatea suportării furtunilor tropicale, zilnice, în anumite 
sezoane, în timpul cărora starea electrică a atmosferei acţionează din plin asupra omului. 

Compoziţia atmosferei, dependentă atât de factorii climatici cât şi de activitatea omului, 
are uneori influenţe destul de puternice asupra fiziologiei umane. Ea prezintă o serie de variaţii 
în funcţie de aceşti factori, care se manifestă atât în timp cât şi în spaţiu. De exemplu dacă 
variaţiile oxigenului şi ale azotului sunt, în general, mici pe măsura apropierii de sol conţinutul 
de ozon scade iar cel de bioxid de carbon creşte. Creşte de asemenea cantitatea de produşi 
proveniţi din arderi incomplete, din combustii organice sau generaţi de motoare ori nuclee 
industriale. Oxidul de carbon, carburile hidrogenerate, clorate, sulfurate constituie o masă de 
nuclee de condensare, răspunzătoare de ceaţa urbană. Atmosfera aşezărilor aglomerate 
conţine de asemenea şi o importantă sarcină microbiană. 

Condiţiile climatice se reflectă în calitatea vieţii populaţiei şi prin zonarea latitudinală şi 
altitudinală. Astfel, zonele cu climat ecuatorial şi subecuatorial, caracterizate prin precipitaţii 
bogate, umiditate şi temperatură ridicată a aerului sunt în general neprielnice omului şi ca atare 
slab populate. Metabolismul bazal al populaţiilor din aceste zone este mai redus comparativ cu 
a celor din zonele temperate sau reci. Acestor zone le sunt specifice o serie de boli cum ar fi 
malaria şi parazitozele. 

Majoritatea zonelor tropicale şi subtropicale, în special cele situate la distanţe mari faţă de 
ţărmurile oceanice, suferă de lipsa apei. Precipitaţiile sunt rare şi nu depăşesc în general 
valoarea de 100 mm/an. Este cazul marilor deşerturi ale globului (Sahara, Deşertul Arabiei, 
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Marele deşert australian ş.a.) unde acest element indispensabil vieţii umane, care este apa, cu 
apariţii doar în oaze, determină cele mai dificile condiţii de viaţă în opoziţie cu marile concentrări 
demografice din văile şi deltele fluviilor care străbat aceste zone (Tigrul, Nilul, Eufratul ş.a.). 

Climatul temperat cu nuanţe diferite (oceanice, continentale etc.) oferă condiţii optime 
desfăşurării unei activităţi permanente şi sedentare şi ca atare aici întâlnim puternice şi 
numeroase concentrări demografice. Alternanţa celor patru anotimpuri ne îndreptăţeşte să 
considerăm zona temperată ca cea mai prielnică desfăşurării unor activităţi economice foarte 
diversificate. 

Datorită desfăşurării largi pe latitudine această zonă climatică cuprinde o serie de 
diferenţieri. Astfel, în Bazinul mediteranean, California, Africa sudică, Australia sudică şi Chile, 
verile uscate, iernile blânde, luminozitatea accentuată, asigură cele mai favorabile condiţii 
dezvoltării organismului uman, într-un perfect echilibru funcţional. 

Asemănătoare sunt climatele de la latitudini mai mari, dar care au nuanţă oceanică cum ar 
fi coasta chiliană, Columbia, litoralul atlantic european (peninsula Bretagne) o parte din Noua 
Zeelandă. În cazul lor, vântul este principalul factor de diferenţiere: în zonele unde este mai 
puţin violent, vegetaţia forestieră se dezvoltă din plin. 

În sfârşit, suprafaţe întinse din Europa, Asia şi America de Nord cunosc climate cu ierni 
aspre, în care insolaţia scade progresiv şi durata perioadei reci creşte. Acestor condiţii 
organismul trebuie să răspundă cu reacţii foarte puternice; aparatul respirator este supus nu 
numai schimbărilor sezoniere, ci şi tuturor perturbaţiilor generate de deplasările frontului polar. 
Relaţiile climatului cu morbiditatea prezintă, în aceste zone, un caracter mai direct decât în cele 
calde. 

Datorită continentalismului şi altitudinii în Eurasia şi cele două Americi există la altitudini 
medii imense suprafeţe aride. Pe măsura accentuării aridităţii şi scăderii temepraturlor climatele 
oceanice trec în climate stepe şi acestea, apoi în climate deşertice reci. Aflate la latitudinile 
oraşelor Napoli şi Palermo, deşerturile Gobi şi Alaşau cunosc salturi termice de la 38º C la -33º 
C şi amplitudini frecvente de 40º C. 

Climatul din zonele subpolare şi polare atât în forma sa continentală (Antartida) cât şi în 
cea maritimă (arhipelagul Nord American) prezintă o adversitate dominantă datorită ritmului 
insolaţiei. 

Dincolo de 70º latitudine nordică, cea mai lungă noapte are 55 de zile. La poli, cele 8766 
ore ale anului se grupează în 4450 ore de zi, 2405 ore de crepuscul şi 1913 ore de noapte. Nici 
chiar în timpul zilei polare, temperatura nu se ridică peste 0o C, datorită incidenţei razelor, în 
timp ce iarna scade foarte mult (- 60º C). Umiditatea accentuată şi furtunile agravează aceste 
condiţii care au rol restrictiv pentru om. Densitatea populaţiei este redusă iar activitatea umană 
scăzută şi ea se desfăşoară în condiţiile lungilor zile şi nopţi polare. 

Condiţii aparte prezintă climatul montan care se caracterizează prin luminozitatea zonelor 
înalte, puritatea atmosferei, abundenţa precipitaţiilor solide, posibilităţi de foehnizare. Până la 
limitele tolerabile ale presiunii acest climat are efecte terapeutice asupra organismelor obosite. 

Aproape în toate zonele climatice dar mai ales în cea temperată se întâlneşte climatul 
urban, în care un ecran de pulberi şi fum absoarbe radiaţiile purificatoare, iar impurităţile solide 
şi gazele toxice se asociază cu agresiunea fonică având asupra organismului un efect 
debilitant. 

Pentru a preîntâmpina efectele climatului asupra organismului, omul, încă de pe primele 
trepte de evoluţie, a început să adopte, ca măsuri de apărare împotriva adversităţilor climatice, 
îmbrăcămintea şi adăpostul. 

Influenta climei, se manifestă nu numai asupra fiziologiei şi comportamentului individual al 
omului, ci şi asupra omului ca fiinţă socială, mobilă şi producătoare de bunuri materiale. Acest 
aspect a fost desigur mai evident pe primele trepte ale evoluţiei societăţii, comuna primitivă fiind 
cea care a înregistrat cel mai pregnant efectele pozitive sau negative ale oscilaţiilor climatice. 

Datorită nivelului tehnico-economic scăzut al etapei, modificările climei au generat cele 
mai vizibile efecte nu asupra producţiei, ci asupra dinamicii populaţiei. Acest lucru este valabil 
chiar şi pentru epoci mai târzii, apropiate de cea actuală. 
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Reacţia faţă de modificările climatice s-a materializat, de cele mai multe ori, în migraţii 
(unele cu caracter de invazie) ale diferitelor populaţii, care se retrăgeau spre regiuni mai puţin 
atinse de fenomenul respectiv. 

Desigur, modificările climatice produse tot mai recent în timp n-au mai fost resimţite la fel 
de mult şi recepţionate la fel de neavizat de către societate, efectele lor ca şi ale condiţiilor 
climatice obişnuite din diferite zone geografice, antrenând acţiuni adaptative corespunzătoare, 
în special în domeniul producţiei de bunuri materiale. 

Potenţialul şi caracterul reţelei hidrografice prin distribuţia sa spaţială şi regimul hidric 
sunt factori determinanţi în calitatea vieţii populaţiei. 

Ca mediu primar de apariţie a materiei vii, ca element cu pondere şi rol apreciabil în 
complexul natural ce serveşte drept cadru de existentă şi activitate societăţii umane, apa a avut, 
întotdeauna, pentru aceasta o importanţă vitală. 

Însemnătatea ei este dublată şi de importanţa economică pe care o are pentru numeroase 
domenii ale producţiei de bunuri materiale şi ale circulaţiei acestora. 

Având în vedere repartiţia, volumul, caracteristicile fizice, chimice şi dinamice ale întregului 
înveliş de apă al Pământului, precum şi caracterul divers al importanţei economice se impune o 
analiză diferenţiată a aspectelor de favorabilitate şi restrictivitate a unităţilor hidrografice pentru 
calitatea vieţii populaţiei. 

Astfel zonele litorale ale mărilor şi oceanelor au constituit un factor de atracţie pentru 
populaţie datorită unor facilităţi oferite populaţiei şi anume: 

- sursă de hrană, datorită cantităţii impresionante de biomasă concentrată în special în 
stratul superficial (200 m) de apă al mărilor şi oceanelor; 

- sursă de apă dulce, în perioada modernă datorită posibilităţilor tehnice de obţinere din 
apa marină, fapt ce a facilitat mari concentrări demografice şi industriale în zonele litorale. Acest 
necesar este cu atât mai acut în cazul dezvoltării economice intense a unor zone cu deficit de 
ape continentale sau cu ape continentale puternice mineralizate, ca şi în zonele aride din 
climatele tropicale. 

- sursă de materii prime atât sub formă de soluţii cu diferite concentraţii cât şi sub formă de 
sedimente. Rezervele se apreciază la valori imense, dar rentabilitatea redusă a exploatărilor nu 
permite decât un grad mic de valorificare; 

- sursă de energie oferită de dinamica cu caracter ritmic sau neritmic a apelor oceanului ca 
şi diferenţele de temperatură pe verticală, cu o rentabilitate foarte mare; 

- mediu pentru transport, marea reprezentând întotdeauna calea cea mai uşoară; 
- potenţial balnear-turistic, datorită particularităţilor climatice, care favorizează cura 

heliomarină, indicată în terapia multor maladii, în care cantitatea totală de radiaţie directă şi 
difuză, cea de ultraviolete şi aerosoli au un rol deosebit. 

Apele continentale, deşi mult mai reduse faţă de cele ale Oceanului Planetar, sunt mult 
mai intens utilizate, fapt explicabil în principal prin concentrarea populaţiei în zone cu mari 
cantităţi de ape subterane sau de-a lungul arterelor hidrografice. Repartiţia inegală pe glob a 
apelor continentale la care se adaugă modul deficitar de utilizare constituie o situaţie 
nefavorabilă. 

Cel mai scăzut disponibil de apă dulce pe locuitor, din Europa, este deţinut de Anglia, 
unde secetele prelungite, deşi foarte rare, impun raţionalizarea apei. Există însă zone pe glob, 
în care ritmul şi amploarea activităţii social-economice au determinat un consum de apă care 
depăşeşte cu mult resursele: sud-vestul S.U.A. (California, Texas, Colorado), nord-estul S.U.A. 
(New York, New Jersey, Pennsylvania). 

O sursă bogată de compensare a deficitelor de apă dulce sunt resursele de apă 
subterană. Nu trebuie omis faptul că datorită unor caracteristici ale lor aceste ape impun o 
utilizare restrictivă. 

Astfel, chimismul le poate face de nefolosit în unele zone şi anume tocmai în cele aride, de 
exemplu în California sau în Asia Centrală. De asemenea un grad ridicat de salinitate au şi 
apele ascensionale şi arteziene din Australia Centrală, situate în Marele Bazin Artezian, Bazinul 
Victoria, Bazinul Deşertului şi Bazinul de Nord-Vest. Bazinul Murray, mai puţin salinizat, este 
parţial utilizat. Apa celorlalte nu se foloseşte decât în creşterea unor anumite rase de oi. 
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Mineralizarea, adesea destul de avansată, afectează şi apele freatice din zonele aride, 
recunoscute pentru gustul lor sălciu cum sunt cele din Sahara sau Australia, unde concentraţia 
de săruri poate atinge 8 g/l. În sfârşit, o serie de pânze subterane neutilizabile sau greu 
utilizabile îşi datoresc excesul de săruri infiltrării apelor marine în nisipurile litorale cum sunt cele 
de pe ţărmurile Belgiei şi Olandei. 

Foarte capricioase ca mod de răspândire, debit şi tip de scurgere sunt apele subterane din 
carst. Deşi reprezintă adesea rezerve apreciabile, ele sunt destul de greu detectabile. 

Multe strate de ape captive din zonele aride sunt lipsite de alimentare actuală, având un 
caracter fosil, ceea ce face ca, prin captare şi utilizare, debitul lor să fie în continuă scădere. 
Aceasta este situaţia marilor pânze din Sahara, infiltrate acum 13000-25000 ani, când Sahara 
avea un climat cu precipitaţii mult mai bogate (perioadele pluviale din cuaternar). Asemenea 
strate cu debitul în scădere se mai află în Texas (intens exploatate şi aflate pe cale de a se 
epuiza), în bazinul Santa Clara din California sudică, în diferite zone ale Italiei şi Greciei. 
Acelaşi caracter de ape fosile îl au apele de zăcământ care însoţesc petrolul, având o 
mineralizare foarte ridicată (săruri de clor, brom, iod etc.) 

Alături de apele subterane, dar depăşindu-le considerabil ca proporţie de utilizare un rol 
foarte important în existenţa societăţii nu numai sub aspectul ciclului biologic, ci şi sub acela al 
producţiei de bunuri materiale îl au apele de suprafaţă. 

Referindu-ne doar la cel de-al doile aspect, care constituie domeniul disciplinei noastre, se 
impune precizarea câtorva elemente referitoare la importanţa acestei categorii hidrografice 
pentru societate: 

- utilizarea apei în agricultură, pentru irigaţii, a condus în epocile trecute, când aceasta era 
principala ramură a producţiei materiale, la dezvoltarea unor civilizaţii înfloritoare în astfel de 
zone. Tipică este situaţia văii Nilului, fluviu care îşi are izvoarele în zona marilor lacuri din Africa 
central-estică şi în Podişul Etiopiei. În aceste regiuni, ploile abundente din anotimpul de vară 
determină creşteri ale nivelului apelor, în cursul inferior, începând din iunie. La aceste creşteri, 
şesul era inundat în întregime şi acoperit cu un strat gros de mâl fertil, iar surplusul de apă era 
utilizat pentru irigarea unor terenuri de cultură. Astfel, valea Nilului, prin potenţialul său 
economic, a fost, complet diferită de restul Africii de Nord, având şi o populaţie mai densă şi 
adăpostind una dintre cele mai vechi civilizaţii umane. 

În Mesopotamia, zona de câmpie aluvială aridă este fertilizată de apele Tigrului, Eufratului 
şi Karunului, cu izvoarele în zona înaltă a Podişului Armeniei şi a Munţilor Zagros, cu precipitaţii 
bogate şi zăpezi ce se topesc vara, asigurând râurilor un debit considerabil. Irigaţiile au avut la 
început un efect benefic, dar datorită mineralizării foarte ridicate a apelor freatice şi datorită 
irigaţiilor, s-a produs o salinizare secundară a solului pe suprafeţe întinse, ceea ce a constituit, 
probabil, una din cauzele decăderii civilizaţiei summeriene, din zona cea mai joasă a 
Mesopotamiei. 

O altă zonă tropicala aridă, străbatută de ape bogate, este câmpia Indusului, care ar trebui 
se să comporte, sub aspectul bilanţului hidric, ca deşert tipic, aşa cum este Tharul, situat la sud-
est de ea. O serie de condiţii climatice locale modifică, însă, regimul de alimentare a râurilor şi 
imprimă un carcater mai echilibrat rezervelor de apă. 

După cum se ştie, precipitaţiile bogate descărcate de musonul de vară pe versantul sud-
vestic al Himalayei, ca şi topirea zăpezilor în timpul verii, în zona bazinelor de alimentare, 
asigură râurilor respective debite bogate. Şi în această regiune, prin contrast cu cele 
înconjurătoare, s-a dezvoltat de timpuriu o civilizaţie pre-indoeuropeană, atestată de nevelul 
evoluat al unor oraşe ca Mohenjo Daro şi Harappa, înfloritoare încă în mileniul al III-lea î.Hr., 
civilizaţie care s-a întemeiat, în mod incontestabil, pe utilizarea judicioasă a apei. 

În ceea ce priveşte posibilităţile de perspectivă în domeniul irigaţiilor, se apreciează că ele 
s-ar putea extinde astfel încât actuala suprafaţă cultivată să se dubleze, fapt ce ar urma să 
vizeze cu precădere zonele lipsite de apă, aride, ceea ce ar reprezenta o bază materială solidă 
pentru populaţia de perspectivă. 

- utilizarea apei în industrie a făcut ca în perioada modernă, reţeaua hidrografică să aibă 
adesea un rol hotărâtor asupra tipului de amplasare a unităţilor industriale şi implicit a aşezărilor 
umane care le deservesc la distanţe corespunzătoare faţă de sursele de apă. 
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Desigur, cu cât profilul unei zone industriale este mai diversificat, mai bogat, cu atât 
nevoile de apă sunt mai mari şi se poate ajunge la epuizarea resurselor locale şi la necesitatea 
aducerii apei de la distanţe mereu mai mari. 

Un aspect aparte al raportului dintre populaţie şi reţeaua hidrografică este acela al 
consumului tot mai ridicat de apă al marilor aglomerări urbane datorită multiplelor activităţi 
desfăşurate de om în cadrul lor. 

Utilizarea cea mai intensă o au, desigur, apele subterane, care au puritate foarte ridicată 
(dispunând de o filtrare naturală) şi care au debite şi temperaturi aproape constante, fie că este 
vorba despre ape freatice, fie despre strate de adâncime. 

Aceste calităţi ale lor le-au recomandat întotdeauna drept cele mai bune ape potabile, aşa 
după cum o dovedesc şi o serie de aducţiuni vechi: captările antice, făcute pentru alimentarea 
Constantinopolului, prin apeductul lui Valens (368 d.Hr.), sau cele ale oraşului Nîmes (anticul 
Nemausus) care printr-un apeduct lung de 50 km ce trece prin renumitul Pont du Gard, aduc 
ape potabile din Munţii Cévennes. 

În epoca ectuală, pentru alimentarea cu apă a oraşelor, se folosesc cele mai variate tipuri 
de resurse. Astfel, oraşul Amsterdam se alimentează din stratele acvifere ale dunelor litoralului 
Olandez. Alte oraşe se alimentează din ape freatice de terasă sau şes, cum sunt oraşele din 
bazinul superior şi mijlociu al Rinului sau Manchester, care se alimentează din Penini. 

Alimentarea din lacuri naturale este practicată la Chicago, din lacul Michigan, Berlin parţial 
din lacul Müggel, Zürich tot parţial din lacul Zürich, iar Stuttgart din lacul Boden, toate 
necesitând o purificare foarte avansată şi atentă. 

Alimentarea din lacuri de baraj este tot mai frecventă. Oraşul Los Angeles primeşte apă 
din lacurile de baraj Hoover şi Parker, de pe Colorado, oraşul Boston se alimentează dintr-un 
lac de acumulare de pe râul Swift, din estul Appalaşilor, iar oraşul New York din cinci mari lacuri 
de baraj din Appalaşi. Exemplele  pot continua cu oraşele din Bazinul Ruhr care se alimentează 
din lacuri de baraj de dimensiuni mijlocii din nordul Masivului Şistos Renan, amplasat pe Ruhr, 
pe Wupper şi afluenţii lor sau oraşele Braunschweig, Hannover, Bremen care se alimentează 
din numeroasele lacuri de baraj din Munţii Harz 

Există şi oraşe a căror alimentare se face din râuri şi fluvii în lipsa absolută a altor resurse. 
Aşa de exemplu, Philadelphia foloseşte apă din râul Delaware, Londra şi Parisul parţial din 
Tamisa şi respectiv Sena, Sverdlovsk situat pe versantul estic al Munţilor Ural foloseşte apele 
râului Ciusovaia, care curge pe versantul opus, iar oraşul Galaţi din Dunăre. 

Există însă şi oraşe mari, care resimt acut lipsa apei, necesarul lor depăşind cu mult 
resursele disponibile, ca: Tokyo, Rio de Janeiro, Sao Paolo etc. 

Apele continentale au avut un rol deosebit în distribuţia spaţială a populaţiei şi prin 
potenţialul lor navigabil. În general, capacitatea de transport a apelor continentale este mult mai 
restrânsă faţă de cea a oceanului, ea permiţând numai tonaje, relativ mici. 

O serie de caracteristici hidrologice, ca şi unele particularităţi ale morfologiei văilor fluviale 
sunt mai puţin favorabile pentru navigaţie, cum ar fi râurile mediteraneene sau cele central-
asiatice. În schimb, apele curgătoare din zone cu climat oceanic, datorită uniformităţii 
alimentării, sunt larg folosite pentru navigaţie (Rinul, Sena, Elba, Odra). 

Îngheţul este şi el un fenomen limitativ, oprind, pe perioade cu durată variabilă, navigaţia 
fluvială (fluviile siberiene şi canadiene). 

De remarcat faptul că şi unele lacuri de dimensiuni mari permit navigaţia de tip maritim: 
Marile Lacuri Nord-Americane, Marea Caspică. 

Pe lângă influenţele pozitive exercitate de apele continentale asupra distribuţiei spaţiale a 
populaţiei există desigur şi unele care se repercutează negativ, uneori foarte grav, nu numai 
asupra producţiei de bunuri materiale şi chiar asupra existenţei omului, în anumite regiuni. 

Este vorba în special de inundaţiile care se produc pe unele râuri şi fluvii, ca urmare a 
unor nivele şi debite maxime care depăşesc capacitatea secţiunilor specifice. Cunoaşterea şi 
observarea sistematică, de durată, a acestor fenomene a permis însă omului să poată formula 
prognoze asupra producerii lor şi să le poată contracara sau reduce efectele dăunătoare. 

Desigur, în general efectele negative s-au diminuat în timp, nu datorită modificării 
mecanismelor naturale de producere a lor, ci progresului tehnic, care s-a concretizat într-o serie 
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de măsuri hidrotehnic-ameliorative, ca:  regularizarea scurgerii prin baraje cu ecluze, prin lacuri 
de acumulare, prin îndiguiri (Huanhe, Pad, Mississippi, Dunăre) etc. 

În concluzie rolul apei în asigurarea calităţii vieţii populaţiei este complex. Absenţa ei dintr-
o regiune constituie un obstacol, deseori de neînvins, după cum excesul de apă are consecinţe 
similare. La toate acestea se adaugă nu numai cantitatea, ci mai ales calitatea apei. 

Învelişul biotic, prin componenţă şi extensiune influenţează puternic existenţa şi 
activitatea omului constituit în societate. El are un rol deosebit în viata societăţii, deoarece 
asigură esenţa alimentaţiei, prin produse vegetale şi animale, cuprinzând grăsimi, proteine, 
hidraţi de carbon. 

De asemenea, constituie şi baza de materie primă pentru îmbrăcăminte, prin textilele 
naturale, piei, blănuri. În mare parte, combustibilii utilizaţi sunt fie forme directe de vegetale 
(lemn, diverse tulpini etc.), fie acumulări ale unor mase de substanţe de origine vegetală şi 
animală, care au generat combustibili organici (petrol şi cărbuni). 

În unele zone, lemnul reprezintă principalul material de construcţie, de el fiind legate 
adevărate civilizaţii. Lemnul reprezintă, în acelaşi timp, şi o importantă rezervă de materie primă 
pentru industrie, iar două treimi din populaţia globului foloseşte încă lemnul drept combustibil. 

Pădurile sunt utile omului şi indirect ca însemnat moderator al climei, ele ridicând valoarea 
umidităţii atmosferice, precum şi gradul de infiltrare a apei provenită din precipitaţii sau din 
topirea zăpezilor. De asemenea, regularizează scurgerea, stăvilesc eroziunea solurilor şi 
atenuează vânturile puternice. Practica agricolă a demonstrat faptul că ogoarele situate în 
imediata apropiere a pădurii suferă mai puţin de secetă şi dau un randament mai ridicat. 

Pădurile mai adăpostesc şi o floră secundară foarte variată şi bogată, a cărei valorificare 
economică nu este deloc neglijabilă: ciuperci, fructe. 

Utilitatea pădurilor este dată şi de fondul cinegetic pe cale îl adăpostesc, în special 
animalele cu blănuri preţioase, aflate în pădurile emisferei nordice, sau de compoziţia floristică 
care cuprinde şi arbori cu valoare alimentară frecvenţi în pădurile din climate calde: sagotierul, 
arborele de pâine, răspândit în arhipelagul indonezian, dar cunoscut şi în India şi introdus şi în 
America Centrală. 

Pădurile au însă, prin masivitate şi extensiune, şi un rol limitativ în distribuţia populaţiei. 
Astfel, pădurile Amazoniei, Indoneziei şi Zairului unde ritmurile de desfăşurare a proceselor 
biologice ale plantelor sunt deosebit de rapide, constituie adevărate bariere în calea răspândirii 
populaţiei. 

Chiar şi în aceste condiţii, pădurile respective nu sunt de nepătruns, existând aici 
numeroase triburi care le populează, precum şi locuitorii aşezaţi în Amazonia cu eforturi 
deosebite (dar rezultate descurajante) în „epoca cauciucului” sau construcţia şoselei 
transamazoniene. 

Mai mult decât atât în plină junglă amazoniană a fost construit oraşul Manaus „oază a 
civilizaţiei, capitală a statului brazilian Amazonas, aşezare urbană impunătoare, cu aspect 
european, înconjurată de inevitabila ţesătură vegetală şi de imensa albie a Amazonului la 
confluenţa cu Rio Negro, la 2000 km de Atlantic”. (I. Popovici 1970, p. 45) 

De asemenea taigaua siberiană rămâne pe mai departe un domeniu de slabă populare, 
deşi eforturile de valorificare a „aurului verde” şi a bogăţiilor subsolului acestui ţinut sunt din ce 
în ce mai mari. 

Pădurile care au atras de timpuriu populaţia au fost cele din zona temperată, iar procesul 
s-a accentuat odată cu dezvoltarea şi diversificarea activităţilor societăţii omeneşti. 

Alte formaţiuni vegetale cu rol de atractivitate pentru populaţie prin importanţa lor în 
creşterea animalelor sunt păşurile şi fâneţele. 

Păşurile sunt asociaţii naturale de vegetaţie erbacee (stepă, prerii, tundre, pajişti alpine), 
care se află uneori în întrepătrundere cu vegetaţie arborescentă, sub forma silvostepelor, 
silvotundrelor, a savanelor cu arbori. 

În economiile rurale cu caracter extensiv, ele sunt utilizate, în principal, în sectorul de 
creştere a animalelor, pentru ovine, caprine, cabaline, dar, şi pentru reni (păşunile de tundră), 
iak (podişurile înalte ale Asiei Centrale), bovine (păşunile din zonele mai umede), bubaline (în 
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Asia sudică şi Africa), cămile (în zonele aride ale Africii nordice, Asiei Centrale şi de Sud-Vest) 
etc. 

În zonele forestiere prin defrişare pot să apară de asemenea păşuni, ca asociaţii vegetale 
secundare. 

În funcţie de durată, sezonul productiv şi capacitatea nutritivă se pot diferenţia mai multe 
categorii de păşuni. 

Păşunile din zonele cu climat arid sunt folosite numai într-o anumită perioadă a anului, 
având un caracter sezonier, ca cele din zonele semideşertice ale Asiei Centrale (depresiunea 
Turanului, Kaşgaria) utilizabile mai mult primăvara, după topirea zăpezilor şi în timpul ploilor de 
la începutul verii, când au o perioadă de vegetaţie de scurtă durată. 

Tot temporare sunt şi păşunile alpine, care nu se pot utiliza decât vara, după topirea 
zăpezilor. Durata lor redusă de folosire e compensată, însă, de o alcătuire floristică variată. 
Sunt cunoscute în acest sens păşunile din Alpi, Carpaţi, Balcani, Caucaz, Podişul Armeniei, 
munţii din Asia Centrală şi chiar Himalaya, spre care se deplasează vara turme mari de animale 
domestice. 

Temporare ca mod de utilizare sunt şi păşunile de luncă, foarte productive, variate floristic, 
dar accesibile numai după scurgerea apelor mari în special toamna. 

Cu caracter permanent sunt păşunile situate în zonele cu climat temperat oceanic, 
favorizate de uniformitatea pluviometrică şi regimul termic, făcându-le utilizabile tot timpul 
anului.  

Fâneţele sunt tot asociaţii naturale de vegetaţie erbacee, situate în zone cu umiditate mai 
mare decât cele cu păşuni, oferind astfel o cantitate mai mare de furaje naturale şi datorită 
dublei recoltări. Există, astfel, posibilitatea depozitării unui surplus de furaje, utilizat în anotimpul 
rece, favorizând astfel o creştere intensivă a animalelor. Majoritatea fâneţelor reprezintă 
asociaţii vegetale secundare, apărute ca urmare a defrişărilor, aşa cum sunt cele din Carpaţii 
Româneşti. 

Cele mai valoroase însă, din punct de vedere al capacităţii nutritive şi al cantităţii de masă 
vegetală sunt cele din zonele umede (lunci sau câmpii) datorită fie adâncimii reduse a pânzei 
freatice (Câmpia Banatului) fie climatului oceanic (fâneţele din vestul Europei). 

Lumea animală are un rol la fel de important în existenţa societăţii în general şi 
asigurarea unei calităţi corespunzătaoare a vieţii în special oferind fie resurse de hrană fie 
sprijin în transport mai ales în perioadele de început. În economia primitivă, prin vânătoare, 
oamenii îşi asigurau cantităţile necesare de carne, grăsime, tendoane (folosite la cusut), piei şi 
blănuri pentru acoperirea unor locuinţe sau pentru îmbrăcăminte. 

Şi în perioada actuală vânatul este o sursă de bază a existenţei anumitor grupuri restrânse 
de populaţie, şi anume: pigmeii din pădurea ecuatorială a Africii, hotentoţii din Africa de Sud, 
eskimoşii din extremul nord (care trăiesc din vânatul focilor), unele grupuri de indieni din 
pădurea nord-americană (care vânează karibu). 

Animalele de tracţiune şi transport au avut un rol decisiv în pătrunderea populaţiei în 
zonele greu accesibile sau cu condiţii climatice dificile. Exemplificăm în acest sens renul pentru 
zonele reci, cămila pentru cele deşertice calde sau asinul pentru cele muntoase. 

Dacă majoritatea speciilor de animale, domesticite sau în stare sălbatică, ca şi 
apreciabilele resurse de peşte ale apelor continentale şi marine, au constituit un însemnat factor 
în distribuţia şi existenţa omului pe suprafaţa globului, nu trebuie omis faptul că foarte multe alte 
specii de animale, păsări sau insecte reprezintă un pericol grav, iar în unele regiuni permanent 
pentru om. Combaterea lor s-a dovedit adesea dificilă şi destul de frecvent, ineficientă. 

Redăm spre exemplificare lăcustele, care se adună în nori imenşi, în unii ani ai ciclurilor 
evolutive, şi distrug suprafeţe extrem de mari de culturi. După I.G.Sauşkin, norii de lăcuste pot 
ocupa simultan suprafeţe de 500.000 ha, deplasându-se cu cca 40 km/h, însumând o cantitate 
foarte mare de masă vie. Având în vedere faptul că o insectă poate consuma o cantitate de 
substanţă mai mare de 8-10 ori decât greutatea proprie, este uşor de apreciat valoarea 
pagubelor pe care le poate produce o asemenea invazie. Deşi au fost combătute, în Africa de 
Nord, Arabia Saudită, Iran, Pakistan etc., ele continuă să mai existe, fiind extrem de 
dăunătoare. 
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Alţi dăunători sunt rozătoarele, foarte păgubitoare în zona cerealieră a stepelor şi în 
zonele de cultură a orezului. De asemenea, iepurii distrug culturi legumicole, plante tinere şi 
păşuni. Dintre păsări, vrăbiile fac mari pagube în zonele de cultură a orezului iar ciorile 
păgubesc recoltele din zonele de cultură a cerealelor şi florii soarelui. În India, maimuţele 
distrug o cantitate de substanţă alimentară care ar putea acoperi necesarul a 120.000.000 
locuitori. 

O serie de microorganisme dăunează populaţiei, producând boli endemice a căror 
răspândire este legată, frecvent, de condiţii geografice specifice, creându-se adevărate 
complexe patogene. Cităm în acest sens complexul patogen al bolii somnului, provocată de un 
protozoar, Trypanosoma gambiense, al cărui vector este musca ţeţe. Acest complex patogen 
cuprinde pădurea ecuatorială şi pădurile-galerii din Africa subecuatorială. Acest areal forestier 
reprezintă un mediu propice pentru insecta respectivă. Similar acestui complex patogen, în 
America de Sud face numeroase victime o altă trypanosomiază, boala chagas. 

Alţi purtători au o răspândire mult mai largă, cum ar fi ţânţarul din genul Anopheles,  
vectorul protozoarului Plasmodium V., care poate  ajunge spre nord până la Cercul Polar, iar în 
altitudine până la 3000 m în zona caldă, provocând diferite forme de maladie. 

Dintre bolile endemice întâlnite în anumite zone geografice, dar care s-au redus mult, se 
poate menţiona ciuma, provocată de Pasteurela pestis, purtată endemic de şobolanii din 
deşerturile şi stepele Asiei. Eradicarea ei totală este practic imposibilă, deoarece la om se 
transmite prin purici. 

Ca repartiţie geografică cele mai numeroase focare de boli endemice se află în zona 
caldă, unde şi măsurile igienico-sanitare sunt deficitare. Astfel, pădurile ecuatoriale amazoniană 
şi congoleză au ca boli endemice specifice trypanosomiaze, febră galbenă (provocată de un 
virus transmis de ţânţarul Aedes), ankylostomiaze de holeră şi malarie endemice; Indochina 
este focar de răspândire a leprei; zonele aride din Asia Centrală şi de Sud-Vest sunt focare de 
răspândire a ciumei. 

În zona temperată din Europa şi America de Nord predomină bolile aparatului respirator şi 
diferitele boli sociale, legate de evoluţia gradului de urbanizare. 

Organismul uman şi-a creat o anumită rezistenţă faţă de maladii în funcţie de complexul 
patogen în care trăieşte populaţia  respectivă. De exemplu africanii sunt rezistenţi la malarie, 
dar foarte sensibili la tuberculoză, variolă şi alte boli aduse de europeni. 

Fertilitatea naturală a solului a constituit un factor important în apariţia unor mari 
civilizaţii şi concentrări demografice care se menţin şi astăzi şi care s-au format în cadrul unor 
văi şi regiuni cu soluri fertile, uşor de lucrat, asociate cu un regim hidrologic favorabil: Nil, 
Huanghe, Iantzî, Brahmaputra, Mekong ş.a. 

Potenţialul agroproductiv al diferitelor regiuni ale globului datorat fertilităţii naturale a 
solurilor se află în strânsă corelaţie cu gradul de dezvoltare a forţelor de producţie în regiunile 
respective, în general, şi gradul de dotare şi modernizare a agriculturii în special. 

În condiţiile tehnicii actuale, fertilitatea naturală a solului nu mai este hotărâtoare în 
realizarea unor producţii sporite. 

Legea fertilităţii descrescânde a solurilor, elaborată ca argument al teoriei malthusiene, 
este susţinută în plan teoretic şi în zilele noastre, de către susţinătorii limitelor creşterii. Această 
lege conţine două principii esenţiale. Conform primului, pe măsura creşterii numerice a 
populaţiei şi a introducerii în cultură a unor terenuri altădată înţelenite, ar fi valorificate soluri de 
o calitate mereu mai slabă, accentuându-se astfel diferenţa între creşterea necesarului de 
produse agricole şi degradarea generală a fondului de terenuri arabile. Al doilea principiu se 
referă la “nerentabilitatea” peste un anumit plafon, al investiţiilor făcute în vederea ameliorării 
agrotehnice sau pentru retribuirea fortei de muncă necesare. 

Această lege a fertilităţii descrescânde a solurilor a fost însă infirmată de evoluţia 
economiei agricole. În primul rând nivelul agrotehnic actual este deja suficient încât să permită 
transformarea unor terenuri slab productive încât exploatarea  lor să devină rentabilă. 

Creşterea productivităţii unor terenuri nu constituie apanajul epocii actuale, procesul având 
loc şi în perioada anterioară printr-o amenajare raţională. Astfel, multe regiuni din Europa 
Centrală şi Vestică, acoperite azi de soluri fertile (Câmpia Germaniei de Nord) au atins 
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productivitatea actuală prin practicarea îndelungată a unei agriculturi raţionale, deoarece iniţial 
se pornise de la calităţi submediocre de sol. Tot prin ameliorări susţinute în perioada actuală 
solurile din Brabant sau din regiunea Campine (Belgia), au transformat aceste zone în ţinuturi 
prospere. 

De altfel, asigurarea necesarului de produse agricole în multe state, nici nu se mai 
realizează prin extinderea suprafeţelor cultivate, ci dimpotrivă, prin restrângerea lor şi obţinerea 
unor cantităţi mai mari de produse. 

Mai mult decât atât sunt utilizate agricol terenuri cu soluri de mică fertilitate sau chiar 
lipsite de sol. Astfel, pe solurile cu fertilitate mediocră din bazinul amazonian se obţin recolte 
bogate de piper. De asemenea, ţăranii dogoni din Mali cultivă soluri cărate şi aşezate în 
interiorul unor cercuri de pietre, pe suprafeţe sterile de gresie. La fel, polinezienii aduc uneori 
soluri fertile, în bărci, de pe o insulă pe alta, aşezându-le în cavităţile recifului, iar în insulele 
Bahamas, prin concasarea calcarelor cu lapiezuri de pe platourile coraligene şi malaxarea lor 
cu argilele pe care le conţin, se obţine un amestec mineral, favorabil practicării ulterioare a 
culturilor de trestie de zahăr şi ananas. 

Aşadar concepţia conform căreia potenţialul pedologic al Terrei este în scădere este 
nefondată, eforturile generale trebuiesc îndreptate spre adoptarea celor mai adecvate modalităţi 
de valorificare raţională a sa.      
După această succintă prezentare a rolului pe care îl au componentele cadrului natural în 
asigurarea calităţii vieţii populaţiei redăm în continuare în rezumat metodologia de evaluare a 
potenţialului lor. 
 
 

7.3.2. Evaluarea potenţialului componentelor  
cadrului (mediului) natural 

 
Aşadar pentru evaluarea cantitativă şi calitativă a potenţialul economic şi de habitat al 

factorilor naturali ai calităţii vieţii pot fi utilizate separat sau combinate analiza factorială şi 
metoda bonitării. Pentru a decide numărul de factori care pot fi consideraţi ca semnificativi 
trebuie reţinuţi în model toţi factorii, atât favorabili cât şi restrictivi. Aceasta presupune 
întocmirea unei diagrame în care se va nota pe ordonată valoarea prin bonitare (evaluare) a 
fiecărui factor (deasupra abscisei valorile pozitive iar sub aceasta valorile negative) iar pe 
abscisă numărul (denumirea) factorului.  

De menţionat faptul că dacă în cazul analizei factoriale generale sunt luaţi în considerare 
toţi factorii indiferent de valoarea de bonitate în cazul analizei factoriale specifice vor fi eliminaţi 
factorii cu valori ce oscilează în jur de 0 respectiv între +1 şi –1. Aşadar analiza factorială se 
desfăşoară în două etape: 

- prima în care se realizează o evaluare a tuturor factorilor, evidenţiindu-se şi importanţa 
fiecăruia pentru întregul din care face parte; 

- a doua, numită şi analiza factorială specifică, ce se axează numai pe factorii 
determinanţi. 

Supraaprecierea sau subaprecierea precum şi omiterea unor indicatori (factori) cu 
importanţă sau relevanţă în cadrul analizei factoriale se produce în baza unor erori de selectare 
a acestora şi conduce la concluzii eronate. 

Calitatea rezultatelor analizei factoriale este influenţată şi de numărul de indicatori 
utilizaţi şi factori analizaţi. Cu cât numărul acestora luat în considerare este mai mare, cu atât 
este mai mică eroarea posibilă în finalizarea studiului respectiv. 

Noţiunea de „bonitare” vine de la latinescul „bonitas” care înseamnă apreciere sau 
evaluare. Aşadar bonitarea cuprinde complexul de operaţiuni prin care se realizează aprecierea 
calităţii pe baza unor criterii stabilite; clasificare (ierarhizare) după calitate.  

Alături de evaluarea cantitativă şi calitativă a potenţialului factorilor mediului natural 
(bonitare naturală) pot fi cuantificate şi investiţiile umane de muncă, ştiinţă, tehnică, financiare 
etc. (bonitare economică), în vederea valorificării raţionale şi cu maximă eficienţă economică a 
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unui teritoriu considerat. În funcţie de necesităţi bonitarea poate fi de ansamblu sau pentru 
fiecare factor în parte (geologie, relief, climă, resurse de apă, învelişul biotic şi edafic). 

Bonitarea, concepută ca o operaţie complexă de cunoaştere aprofundată a însuşirilor şi 
condiţiilor mediului natural trebuie să aibă în vedere atât favorabilitatea cât şi restrictivitatea  
elementelor componente. 

Metodologia de bonitare se bazează pe o definire şi o determinare parametrică a acţiunii 
factorilor şi condiţiilor atât din punct de vedere al favorabilităţii cât şi al restrictivităţii acestora. 
Exprimarea se face sub formă relativă în note şi clase de bonitate. 

Având în vedere faptul că potenţialul factorilor de mediu oscilează în timp datorită atât 
propriilor evoluţii cât mai ales sub influenţa omului, bonitarea nu se face odată pentru 
totdeauna, ci trebuie actualizată în permanenţă pentru a răspunde exigenţelor fiecărei etape de 
dezvoltare. 

Trebuie remarcat faptul că potenţialul mediului nu este o funcţie simplă determinată 
numai de unul sau altul dintre factorii componenţi, ci o funcţie complexă dată de cele trei grupe 
de factori: naturali, sociali, economici. 

Prin bonitare înţelegem aprecierea potenţialului mediului, adică se încearcă (realizează) 
o ierarhizare a sa în funcţie de gradul de dezvoltare economică în general şi a optimului 
condiţiilor în care se desfăşoară modul de viaţă al omului. 

Potenţialul mediului este condiţionat de un complex de factori existenţi în anumite 
procente şi de asemenea, de influenţa omului (ca element central) care poate modifica într-un 
fel sau altul potenţialul existent. 

Dacă avem în vedere că fiecare component al mediului înregistrează o anumită evoluţie 
în timp şi spaţiu, reiese că şi bonitarea trebuie privită sub aspectul ei dinamic. De aici rezultă că 
bonitarea nu se face odată pentru totdeauna, ci trebuie făcută periodic pentru a putea evidenţia 
schimbările calitative produse în timp. 

Pentru a caracteriza din punct de vedere cantitativ, modul de participare a fiecărui factor 
component al mediului la crearea unor condiţii optime de trai exprimate prin specificul modului 
de viaţă am aplică procedeul de notare prin cifre. Preconizând un sistem de notare mai uşor se 
adoptă o scară închisă de la 0 la +100 puncte pentru favorabilitate şi de la 0 la –100 puncte 
pentru restrictivitate. 

Cu cât nota de bonitate este mai mare în sens pozitiv cu atât factorul respectiv este mai 
favorabil şi se încadrează într-o clasă superioară sau cu cât nota este mai mare în sens negativ 
factorul respectiv este mai restrictiv şi se încadrează într-o clasă inferioară. Scara bazată pe 
sistemul celor 100 de puncte se poate diviza în 10 sau 5 clase în funcţie de cerinţele studiului 
ce se realizează. 

Rezultă că factorii cei mai favorabili sunt notaţi cu 100 puncte, iar cei nefavorabili nu 
primesc nici un punct. Deci, pe măsură ce punctajul atribuit factorilor scade înseamnă că şi 
potenţialul mediului e mai scăzut. Cu punctajul atribuit pe clase se trece la construcţia 
schemelor şi a nomogramelor ce ilustrează potenţialul cadrului natural (mediului).  
  

 
7.4. Indicatorii sociali ai calităţii vieţii 

 
7.4.1. Locuirea 
7.4.1.1. Fondul de locuinţe 

Numărul de locuinţe ce revin la o mie de locuitori: 

1000
P
N

N
t

l
l ×=                                                     (7.10) 

unde: Nl = număr de locuinţe; 
Pt = total populaţie. 

Număr de camere ce revin la o mie de locuitori: 
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1000
P
N

N
t

c
c ×=                                                     (7.11) 

unde: Nc = număr de camere; 
         Pt  = total populaţie. 

Număr de gospodării ce revin la o locuinţă: 

l

g
g N

N
N =                                                           (7.12) 

unde: Ng = număr de gospodării; 
Nl = număr de locuinţe. 
Suprafaţa medie locuibilă ce revine pe o locuinţă (m2): 

l

l
mll N

S
S =                                                           (7.13) 

unde: Sl = suprafaţa totală locuibilă; 
         Nl = număr de locuinţe. 

Suprafaţa medie locuibilă ce revine pe o persoană (m2): 

t

l
mlp P

S
S =                                                           (7.14) 

unde: Sl = suprafaţa totală locuibilă; 
Pt = total populaţie. 
Număr de camere ce revin la o locuinţă: 

l

c
cl N

N
N =                                                          (7.15) 

unde: Nc = număr de camere; 
Nl = număr de locuinţe. 
Număr mediu de persoane pe o cameră de locuit: 

c

t
mpc N

P
N =                                                         (7.16) 

unde: Pt  = total populaţie; 
Nc = număr de camere. 
Indicele concentrării locuinţelor în clădiri: 

cl

l
clc N

N
I =                                                         (7.17) 

unde: Nl  = număr de locuinţe; 
Ncl = numărul clădirilor de locuit.  
Rata locuinţelor locuite de proprietari: 

100
N
N

R
l

llp
llp ×=                                                    (7.18) 

unde: Nllp= numărul de locuinţe în care locuiesc proprietarii;   
Nl = număr de locuinţe. 
Rata locatarilor proprietari: 

100
N
N

R
tl

lpl
lp ×=                                                    (7.19) 

unde: Nlpl = numărul de locatari proprietari ai locuinţelor;   
Ntl  = număr total de locatari. 
Pronderea gospodăriilor aflate în locuinţe individualizate: 

100
N
N

P
g

gls
gli ×=                                                   (7.20) 

unde: Ngls = numărul de gospodării cu locuinţă separată; 
Ng  = număr total de gospodării. 
Rata locuinţelor colective: 
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100
N
N

R
tl

lc
lc ×=                                                   (7.21) 

unde: Nlc = numărul locuinţelor colective; 
Ntl  = număr total de locuinţe. 
Rata locuinţelor marginale (în spaţii improprii, construcţii improvizate): 

100
N
N

R
tl

lm
lm ×=                                                  (7.22) 

unde: Nlm = numărul de locuinţe marginale; 
Ntl  = număr total de locuinţe. 

Ponderea populaţiei ce locuieşte în locuinţe marginale: 

100
P
P

P
t

lm
llm ×=                                                  (7.23) 

unde: Plm = numărul populaţiei din locuinţe marginale; 
Pt   = total populaţie.  
 

Ponderea populaţiei fără locuinţă (persoane care dorm pe străzi, în gări): 

1000
P
P

P
t

fl
fl ×=                                                  (7.24) 

unde: Pfl = numărul persoanelor fără locuinţă; 
Pt  = total populaţie. 
Rata locuinţelor disponibile: 

100
L
L

R
t

n
ld ×=                                                   (7.25) 

unde: Ln = numărul locuinţelor neocupate; 
Lt  = total locuinţe. 
Ponderea gospodăriilor care şi-au schimbat locuinţa în ultimul an (mobilitatea 

rezidenţială): 

100
G
G

P
t

sl
gsl ×=                                                  (7.26) 

unde: Gsl = numărul de gospodării care şi-au schimbat locuinţa; 
Gt  = numărul  total de gospodării. 
Segregarea rezidenţială: 

100
P
P

S
ut

ucs
r ×=                                                  (7.27) 

unde: Pucs = numărul populaţiei urbane din cartierele sărace; 
Put  = total populaţie urbană. 
 

 
7.4.1.2. Dezvoltarea fondului de locuinţe 

 
Numărul de locuinţe construite anul trecut ce revin la 1000 de locuitori: 

1000
L
L

N
t

ct
lct ×=                                                      (7.28) 

unde: Lct = numărul locuinţelor construite anul trecut; 
Lt  = total locuitori. 
Rata de creştere (descreştere) anuală a numărului de locuinţe nou construite: 

100
L
L

R
cap

caa
cdl ×=                                                      (7.29) 

unde: Lcaa = numărul locuinţelor construite în anul analizat;  
Lcap = numărul locuinţelor construite în anul precedent celui analizat. 
Implicarea autorităţilor publice în construcţia de locuinţe: 
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100
L
L

I
tc

cap
acl ×                                                         (7.30) 

unde: Lcap = numărul locuinţelor construite de autorităţile publice; 
Ltc = numărul total de locuinţe construite. 
Ponderea preţului locuinţei în raport cu veniturile gospodăriei: 

100
V
P

P
mg

ml
lv ×=                                                        (7.31) 

unde: Pml  = Preţul mediu al unei locuinţe;  
Vmg = Venitul mediu al gospodăriei. 
Ponderea chiriei în raport cu venitul gospodăriei: 

100
V
V

P
mag

mca
cvg ×=                                                      (7.32) 

unde: Vmca  = Valoarea medie a chiriei pe an;  
Vmag = Venitul mediu anual al gospodăriei. 
Volumul investiţiilor în infrastructură ce revin pe locuitor în decurs de un an într-o 

localitate (urbană sau rurală): 

tl

ii
ii P

V
V =                                                              (7.33) 

unde: Vii = Valoarea totală a investiţiilor în infrastructură; 
Ptl = Populaţia totală a localităţii. 
Rata cheltuielilor pentru dezvoltarea localităţilor: 

100
M
V

R
PIB

cl
cdl ×=                                                      (7.34) 

unde: Vcl    = Valoarea cheltuielilor pentru localităţi; 
MPIB = Mărimea produsului intern brut. 
 

 
7.4.1.3. Condiţii de locuit 

 
Rata populaţiei urbane (vezi relaţia 6.34). 
Rata populaţiei rurale (vezi relaţia 6.35). 

Indicele de dominare al celei mai mari localităţi dinrtr-o zonă (ţară): 

100
P
P

I
z

l
d ×=                                                         (7.35) 

unde: Pl  = Numărul locuitorilor celei mai mari localităţi a zonei (ţării); 
Pz = Numărul total al locuitorilor zonei (ţării). 
Distanţa medie necesară deplasării de la domiciliu la locul de muncă: 

o

Km
m P

N
D =                                                          (7.36) 

unde: NKm = Numărul de Km parcurşi la o deplasare; 
Po   = Total populaţie ocupată. 
Suprafaţa de spaţii verzi ce revin pe locuitor într-o localitate (m2):  

l

sv
svl P

S
S =                                                           (7.37) 

unde: Ssv= Suprafaţa totală de spaţii verzi a localităţii; 
Pl = Populaţia totală a localităţii. 
Ponderea populaţiei care trăieşte în zone afectate de poluare: 

100
P
P

P
t

zp
zp ×=                                                       (7.38) 

unde: Pzp = Numărul populaţiei din zonele poluate; 
Pt  = Populaţia totală. 
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Rata de îmbolnăvire datorită poluării mediului: 

1000
P

P
R

t

adp
îp ×=                                                      (7.39) 

unde: Padp = Numărul de persoane cu afecţiuni datorate poluării; 
Pt    = Populaţia totală. 
Rata mortalitalităţii datorată poluării mediului: 

1000
P

D
R

t

dp
mp ×=                                                      (7.40) 

unde: Ddp = Numărul de decese datorate poluării; 
Pt   = Populaţia totală. 
Depăşirea valorilor maxime admise la agenţii poluanţi: 

100
Z

Z
D

c

dvm
p ×=                                                        (7.41) 

unde: Zdvm = Numărul de  zile cu depăşiri ale valorilor maxime admise; 
Zc    = Total zile calendaristice. 
Ponderea apelor uzate tratate pentru depoluare: 

100
V
V

P
tau

aut
aut ×=                                                        (7.42) 

unde: Vaut = Volumul de ape uzate tratate (m3); 
Vtau = Volumul total de ape uzate. 
Ponderea cheltuielilor pentru depoluare: 

100
V
C

P
PIB

d
cd ×=                                                        (7.43) 

unde: Cd     = Cheltuieli pentru depoluare; 
VPIB =  Valoare P.I.B. 
Ponderea localităţilor (locuinţelor) având instalaţie de alimentare cu apă potabilă: 

100
L

L
P

t

iap
lia ×=                                                         (7.44) 

unde: Liap = Numărul de localităţi (locuinţe) cu instalaţie de apă potabilă; 
Lt   = Număr total de localităţi (locuinţe). 
Ponderea localităţilor (locuinţelor) cu instalaţie de canalizare publică: 

100
L
L

P
t

ic
lic ×=                                                          (7.45) 

unde: Lic = Numărul de localităţi (locuinţe) cu instalaţie de canalizare; 
Lt  = Număr total de localităţi. 
Ponderea străzilor modernizate: 

100
S
S

P
t

m
sm ×=                                                        (7.46) 

unde: Sm = Lungimea străzilor modernizate (Km);  
St  = Lungimea totală a străzilor (Km). 
Ponderea localităţilor (locuinţelor) cu instalaţie electrică: 

100
L
L

P
t

ie
lie ×=                                                         (7.47) 

unde: Lie = Numărul de localităţi (locuinţe) cu instalaţie electrică; 
Lt  =  Număr total de localităţi (locuinţe). 
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7.4.2. Mobilitatea socială. 
 
7.4.2.1. Indicatori ai mobilităţii sociale. 
Indicele mobilităţii sociale brute (Imsb) se calculează ca raport între numărul de 

persoane care şi-au schimbat poziţia socială (Ms) şi populaţia totală (Pt) exprimat în procente, 
după formula: 

100
P

M
I

t

s
msb ×=                                                       (7.48) 

Acest indice se referă la procentul din  populaţie care şi-a schimbat poziţia socială într-un 
anumit interval de timp. De regulă, se iau în considerare intervale de timp relativ mari, de cel 
puţin un deceniu, pentru ca mobilitatea socială să fi fost posibilă. Numărul de mobili sociali în 
intervalul considerat rezultă din comparaţia, printr-un tabel de mobilitate, a poziţiilor sociale 
avute de către fiecare persoană la începutul şi sfârşitul perioadei analizate.     

În mod similar se mai pot determina: 
Indicele mobilităţii ocupaţionale (Imo): 

100
P

M
I

t

o
mo ×=                                                       (7.49) 

unde: Mo  = Numărul de mobili ocupaţionali; 
Pt   = Populaţia totală. 
Indicele mobilităţii instrucţiei şcolare (Imis): 

100
P

M
I

t

is
mis ×=                                                       (7.50) 

unde: Mis = Numărul de mobili pe nivele de instruire; 
Pt   = Populaţia totală. 

sau pentru alte caracteristici relevante ale populaţiei. 
Indicele mobilităţii sociale structurale (forţate) (Imss) redă procentul din populaţie care 

îşi modifică poziţia socială ca urmare a schimbării structurii sociale în perioada de referinţă 
datorită expansiunii unor categorii sociale sau apariţiei de noi categorii, după formula:  

100
P

M
I

t

ss
mss ×=                                                       (7.51) 

unde: Mss = Numărul de persoane afectată de mobilitatea socială structurală; 
Pt   = Populaţia totală. 
Indicele mobilităţii sociale nete (Imsn) exprimă valoarea în procente a mobilităţii sociale 

datorate schimbului dintre categoriile (poziţiile) sociale, reflectând gradul de deschidere socială: 

100
P

M
I

t

sn
msn ×=                                                      (7.52) 

Indicele mobilităţii sociale ascendente (Imsa) reprezintă procentul din populaţie care a 
trecut la o poziţie socială superioară comparativ cu cea avută la începutul perioadei analizate: 

100
P

M
I

t

sa
msa ×=                                                     (7.53) 

Indicele mobilităţii sociale descendente (Imsd) reprezintă procentul din populaţie care a 
trecut la o poziţie socială inferioară comparativ cu cea avută la începutul perioadei de referinţă: 

100
P

M
I

t

sd
msd ×=                                                      (7.54) 

Indicele mobilităţii sociale orizontale (Imso) arată procentul din populaţia care realizează 
o schimbare între poziţii sociale relativ echivalente: 

100
P

M
I

t

so
mso ×=                                                       (7.55) 

Acest indice este mai puţin semnificativ pentru analiza poziţiilor sociale, care sunt 
structurate ierarhic, dar are însă o mare relevanţă pentru alte tipuri de mobilitate, cum ar fi cea 
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ocupaţională, când trecerea de la o ocupaţie (profesie) la alta nu determină şi schimbarea 
statutului social.  

Indicele de imobilitate socială (Iims) exprimă ponderea populaţiei care nu  
şi-a schimbat poziţia socială în intervalul de timp analizat: 

100
P
I

I
t

ms
ims ×=                                                       (7.56) 

 
 

7.4.2.2. Migraţia 
 

Indicele migraţiei totale (brute) (vezi relaţia 5.61) 
Indicele migraţiei nete (vezi relaţia 5.62) 
Indicele imigraţiei (vezi relaţia 5.63) 
Indicele emigraţiei (vezi relaţia 5.64) 
Indicele de stabilitate a populaţiei reflectă ponderea populaţiei unui teritoriu care s-a 

născut şi trăieşte şi în prezent pe acel teritoriu: 

100(1000)
P
P

I
t

o
s ×=                                                    (7.57) 

unde: Po   = Numărul populaţiei originare din teritoriul considerat; 
Pt   = Populaţia totală a aceluiaşi teritoriu. 
Diferenţa dintre Pt şi Po reprezintă populaţia teritoriului respectiv născută în afara limitelor 

acestuia. Locuitorii unui teritoriu (localităţi) proveniţi din alte zone alcătuiesc migraţia pe durata 
vieţii. Fenomenul se măsoară cu ajutorul indicelui migraţiei pe durata vieţii (Imv), ce se 
calculează astfel: 

100(1000)
P

M
I

t

v
mv ×=                                                   (7.58) 

unde: Mv  = Numărul populaţiei migrate (venite) din alte zone; 
Pt   = Populaţia totală a teritoriului considerat. 

Idicele migraţiei interne (Imi) cuprinde ponderea populaţiei supusă migraţiei, într-o perioadă de 
timp, ce se realizează în interiorul teritoriului naţional: 

1000
P
M

I
t

i
mi ×=                                                      (7.59) 

unde: Mi  = Numărul populaţiei supusă migraţiei interne; 
Pt   = Populaţia totală a teritoriului considerat. 
Migraţia internă se determină pentru anumite subdiviziuni administrative, naturale sau 

regionale ale teritoriului naţional, precum şi pentru mediile reyidenţiale, înregistrându-se o 
multitudine de tipuri, cum ar fi: intra şi inter judeţene, intra şi inter zonale, intra şi inter 
medii rezidenţiale. 

Idicele migraţiei externe (internaţionale) (Ime) redă valoarea pe care o reprezintă 
migraţia ce traversează frontierele unei ţări (şi nu numai), într-un interval de timp, calculată 
astfel: 

1000
P

M
I

t

e
me ×=                                                     (7.60) 

unde: Me  = Numărul populaţiei supusă migraţiei externe; 
Pt   = Populaţia totală a teritoriului considerat. 
Denumirea de migraţie externă se utilizează uneori şi pentru o parte a migraţiei interne, 

din interiorul graniţelor naţionale, pentru a distinge, de exemplu, migraţia interjudeţeană de cea 
intrajudeţeană, când prima va alcătui migraţia externă, iar cea de a doua migraţia internă. Pe de 
altă parte, denumirea de migraţie internaţională este utilizată mai ales atunci când se 
analizează fluxurile migraţiei spre o ţară sau un grup de ţări, fie la nivel continental (migraţia 
Est-Vest), fie la nivel intercontinental (ţări sărace – ţări bogate). 
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 Idicele migraţiei definitive (Imd) reprezintă ponderea populaţiei ce se deplasează 
definitiv (Md) în raport cu populaţia totală (Pt) a teritoriului pentru care se face analiza: 

1000
P

M
I

t

d
md ×=                                                    (7.61) 

unde: Md  = Numărul populaţiei ce migrează definitiv; 
Pt   = Populaţia totală a teritoriului analizat. 
O parte din populaţia care iniţial migrase definitiv, se poate însă reîntoarce find necesar în 

acest sens calcularea indicelui de remigraţie: 

1000
P

MI
t

r
r ×=                                                      (7.62) 

Idicele migraţiei temporare (Imt) reprezintă ponderea populaţiei ce se deplasează 
temporar (de la o lună la un an) din totalul populaţiei teritoriului analizat: 

1000
P
M

I
t

t
mt ×=                                                      (7.63) 

Idicele migraţiei sezoniere (Imsz) reprezintă ponderea populaţiei ce se deplasează pentru 
un anumit interval de timp, în totalul populaţiei teritoriului (localităţii) analizat: 

1000
P

M
I

t

sz
msz ×=                                                     (7.64) 

Idicele deplasărilor navetiste (pendulatorii) (Idn) redă ponderea persoanelor ce 
navetează în totalul populaţiei unui teritoriu (localităţi) pentru care se face analiza: 

1000
P

M
I

t

n
dn ×=                                                     (7.65) 

 
 

7.4.3. Forţa de muncă 
 
Indicele resurselor de muncă (Irm) este dat de raportul dintre resursele de muncă (Rm) 

(numărul persoanelor apte de muncă la un moment dat) şi populaţia totală (Pt) la nivel naţional, 
zonal sau de localitate: 

100
P
R

I
t

m
rm ×=                                                      (7.66) 

Numărul persoanelor ce constituie resursele de muncă se determină prin luarea în 
considerare a tuturor persoanelor active indiferent de vârstă ce desfăşoară o activitate 
aducătoare de venit. Nu se includ persoanele de vârstă activă (de exemplu pentru România 16-
55 de ani femeile şi 16-62 de ani bărbaţii) având incapacitate definitivă de muncă (pensionate 
sau nu). 

Indicele de activitate al populaţiei (Ia) reprezintă procentul din populaţia totală (Pt) care 
desfăşoară o activitate economică şi socială utilă aducătoare de venit, obţinut după formula: 

100
P
P

I
t

a
a ×=                                                        (7.67) 

Pa reprezintă populaţia activă, respectiv numărul de persoane ocupate efectiv sau aflate în 
căutare de locuri de muncă.            

Indicele de activitate se poate determina în mod separat şi pentru totalul populaţiei de 
vârstă activă (Ptva) sau numai pentru populaţia de vârstă activă aptă de muncă (Ptvaa): 

100
P
P

I
tva

va
ava ×=                                                      (7.68) 

sau 

100
P
P

I
tvaa

va
avaa ×=                                                     (7.69) 
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unde Ptva reprezintă numărul de persoane de vârstă activă ocupate sau în căutare de locuri de 
muncă. 

Idicele ocupării efective (Io) este dat de raportul dintre populaţia care desfăşoară o 
activitate economică şi socială aducătoare de venit (numărul de persoane care dispun de un loc 
de muncă în momentul de referinţă) (Po)  şi populaţia totală (Pt), astfel: 

100
P
PI

t

o
o ×=                                                        (7.70) 

În mod similar determinării ponderii populaţiei active şi ai indicilor de activitate, tot astfel se 
determină şi ponderea populaţiei ocupate şi indicii ocupării efective pentru: populaţia de 
vârstă activă, populaţia de vârstă activă aptă de muncă. 

Indicii de structură ai populaţiei ocupate se referă la: 
- populaţia ocupată pe sectoare, ramuri economice (agricultură, industrie, servicii etc.) 

exprimată în procente din populaţia ocupată care îşi desfăşoară activitatea într-unul din 
sectoarele, respectiv ramurile economice; de exemplu indicele populaţiei ocupate în 
agricultură: 

100
P
P

I
o

a
pa ×=                                                        (7.71) 

unde:Pa = Numărul de persoane ce lucrează în agricultură; 
         Po = Numărul total al populaţiei ocupate. 

- caracteristici sociale, demografice, profesionale etc. ale populaţiei ocupate, exprimate în 
procente din populaţia ocupată ce posedă o anumită caracteristică; se pot determina indici de 
calificare, de feminizare, îmbătrânire etc. Redăm spre exemplificare indicele de calificare:   

100
P
P

I
o

c
c ×=                                                        (7.72) 

unde:Pc = Numărul de persoane ocupate ce posedă o calificare; 
         Po = Numărul total de populaţie ocupată. 
Indicele (rata) şomajului (Iş) redă ponderea persoanelor aflate la un moment dat în căutarea 
unui loc de muncă, din populaţia activă: 

100
P
P

I
a

ş
ş ×=                                                        (7.73) 

unde:Pş = Numărul de persoane (şomeri) aflate în căutarea unui loc de muncă; 
         Pa = Numărul total al populaţiei active. 

De mare utilitate sunt indicii de structură ai şomajului, cum ar fi sectoarele şi ramurile de 
provenienţă, caracteristicile profesionale şi demografice sau durata şomajului, respectiv şomajul 
pe termen scurt sau pe termen lung. Ca formă de exprimare a indicilor de structură este 
valoarea relativă (ponderea) a unei caracteristici. 

Indicele mişcării totale (brute) a forţei de muncă (Imfm) este dat de raportul dintre suma 
intrărilor şi plecărilor (angajări şi disponibilizări) (A+D) şi numărul de personal (Np), exprimat în 
procente, al unei unităţi economice: 

100
N

DAI
p

mfm ×
+

=                                                   (7.74) 

Np se determină fie prin luarea în considerare numai a efectivului existent la începutul perioadei 
analizate, fie prin însumarea la acest efectiv a numărului de persoane intrate pe parcursul 
perioadei, fie printr-o valoare medie cum ar fi media aritmetică a efectivului de la începutul şi 

sfârşitul perioadei analizate, 
2

PPN 21
p

+
= , sau numărul mediu de personal, 

n
E

N z
p = ; Ez = 

efectiv zilnic de personal, n = număr de zile.  
Idicele (rata) plecărilor (disponibilizărilor) de personal (Ipl) redă valoarea (exprimată în 

procente) pe care o reprezintă plecările de personal, într-un interval de timp, dintr-o unitate 
economică: 
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100
N
N

I
p

pl
pl ×=                                                        (7.75) 

unde: Npl = Numărul personalului plecat (disponobilizat); 
Np = Numărul total de personal. 
Idicele (rata) intrărilor (angajărilor) de personal (Ii) este dat de ponderea pe care o 

reprezintă intrările (angajările) de personal în raport cu numărul total al personalului dintr-o 
unitate economică: 

100
N
N

I
p

i
i ×=                                                        (7.76) 

unde: Ni  = Numărul personalului intrat (angajat); 
Np = Numărul total de personal. 
Indicele de înlocuire al plecărilor (disponibilizărilor) (Iîpl) redă procentual intrările în 

raport plecările, în cadrul unei unităţi economice: 

100
N
N

I
i

pl
îpl ×=                                                   (7.77) 

unde: Npl = Numărul personalului plecat (disponobilizat); 
Ni  = Numărul personalului intrat (angajat); 
Indicii de structură ai plecărilor reprezintă valoarea în procente pe care o au anumite 

forme de plecări având la bază diverse motivaţii (plecări voluntare sau involuntare; prin demisie, 
şomaj, motive disciplinare etc.) sau o serie de  caracteristici (sociale, profesionale, 
demografice).  

După motivaţie indicatorii de structură ai plecărilor pot fi:  

- plecări voluntare:          100
N
N

I
tp

pv
pv ×=                                                      (7.78) 

- plecări involuntare:       100
N
N

I
tp

piv
piv ×=                                                     (7.79) 

- plecări diciplinare:         100
N
N

I
tp

pd
pd ×=                                                      (7.80) 

         - indicele (rata) plecărilor în şomaj în totalul plecărilor: 

100
N
N

I
tp

pş
pş ×=                                                      (7.81) 

unde: Npv = Numărul plecărilor voluntare;    
          Npiv = Numărul plecărilor involuntare; 
          Npd  = Numărul plecărilor disciplinare; 
          Npş  = Numărul plecărilor prin şomaj; 
          Ntp  = Numărul total de personal. 

După caracteristici indicatorii de structură ai plecărilor pot fi foarte numeroşi, 
exemplificând cu câţiva dintre ei, şi anume: 

- ponderea tinerilor (sau alte grupe de vârstă) în totalul plecărilor: 

100
N
N

P
tp

tnp
tp ×=                                                        (7.82) 

- ponderea sexului feminin în totalul plecărilor:  

100
N
N

P
tp

fp
fp ×=                                                        (7.83) 

- ponderea sexului masculin în totalul plecărilor: 

100
N
N

P
tp

mp
mp ×=                                                       (7.84) 

 



 148

7.4.4. Nivelul de sărăcie 
 

Pragul (linia) sărăciei este dat de acel nivel al venitului care împarte populaţia, dintr-un 
anume loc şi timp, în săracă şi non-săracă. 

Pragul (linia) sărăciei relative este dat de nivelul de venit care asigură satisfacerea 
nevoilor minime acceptate social. În ţările dezvoltate, linia sărăciei relative este în general mai 
ridicată decât linia sărăciei absolute. Oamenii trăind în sărăcie relativă suportă anumite 
privaţiuni comparativ cu membrii non-săraci ai societăţii. De obicei, liniile sarăciei relative sunt 
exprimate ca fiind între 40-50 % din venitul mediu. 

Pragul (linia) sărăciei absolute este dat de nivelul de venit care asigură acoperirea la 
minimum atât a necesităţilor unei alimentaţii adecvate din punct de vedere nutriţonal, cât şi a 
celorlalte nevoi de bază. 

Pragul subiectiv al sărăciei este nivelul de venit care reflectă evaluarea dată de 
populaţie nevoilor minime. Este estimat cu ajutorul unui model matematic care explică variaţia 
evaluărilor făcute de populaţie.  

Minim de subzistenţă este venitul minim necesar pentru asigurarea subzistenţei într-o 
societate dată. Este de obicei asociat cu linia sărăciei absolute şi implică privaţiuni majore. 

Minim social presupune existenţa unui nivel al venitului personal sau al familiei considerat 
necesar pentru ca o persoană sau familie sa aibă, într-o societate dată, o existenţă fără 
privaţiuni majore. 

Rata (incidenţa) sărăciei (Rs) se exprimă procentual ca raport între numărul celor aflaţi în 
stare de sărăcie (Ns) (care dispun de venituri mai mici sau egale cu pragul de sărăcie) şi 
numărul total al populaţiei (Pt): 

100
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N

R
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s
s ×=                                                       (7.85) 

 
 

7.4.5. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei 
 
Rata de morbiditate (vezi relaţia 5.40) 
Accesul la serviciile de sănătate se referă la ponderea populaţiei care poate ajunge în 

mai puţin de o oră în centrele de sănătate locală (dispensarul medical teritorial), pe jos sau 
utilizînd mijloacele locale de transport. 

Asigurarea populaţiei cu personal medical (medici, farmacişti, stomatologi, personal 
mediu sanitar etc) poate fi redată fie prin raportarea numărului de specialişti din fiecare 
categorie la populaţia totală, fie invers prin raportarea populaţiei la numărul de specialişti din 
fiecare categorie, exemplificănd de pildă cu medicii: 

- indicele de asigurare cu medici (Ias) calculat ca raport  între numărul medicilor (Nm) 
dintr-o localitate, judeţ, ţară şi cel al populaţiei respective (Pt): 

10.000
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N
I

t

m
as ×=                                                   (7.86) 

- indicele de aglomerare (Iag) redă raportul dintre numărul populaţiei (Pt) şi numărul de 
medici (Nm), respectiv numărul de persoane ce revin la un medic: 

m

t
ag N

P
I =                                                          (7.87) 

 
 

7.4.6. Caracterizarea sistemului de învăţământ 
 
Această categorie de indicatori se referă la: 

Rata de şcolarizare ca fiind procentul copiilor înmatriculaţi în clasa întâi a şcolii primare din 
totalul copiilor care au atins vârsta şcolarizării (6/7 ani). Funcţia acestui indicator este de a 
ilustra eventualele disparităţi în privinţa accesului în învăţământ (între cei din mediul rural şi 
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urban, între băieţi şi fete, între cei care provin din familii cu venituri şi facilităţi culturale diferite 
etc).  

Eficienţa internă a sistemului de învăţământ ce rezidă din capacitatea acestuia de a oferi 
posibilităţi de şcolaritate unui număr cât mai mare de elevi care s-au înscris în şcoală în anul t, 
într-o perioadă cât mai scurtă de timp, cu cheltuieli minime de resurse umane şi financiare. În 
general, eficienţa internă a sistemului de învăţământ se evaluează prin urmărirea unui flux de 
elevi pe diverse trepte de şcolaritate ale sistemului de învăţământ, pe baza următoarelor 
categorii de indicatori pentru: analiza fluxurilor de elevi, a coeficientului de eficienţă, indicatori 
globali numai pentru învăţământul superior. 

Indicatorii pentru analiza fluxurilor de elevi sunt: rata de promovare, rata repetenţiei, rata 
abandonurilor şcolare. 

Coeficientul de eficienţă aplicat la o cohortă (grup de persoane de aceaşi vârstă 
demografică/şcolară) este raportul dintre numărul teoretic de elevi/ani care ar fi necesar unei 
persoane să absolve un ciclu de învăţământ dacă nu ar exista repetenţie sau abandon şcolar şi 
numărul efectiv de elevi/ani specific unei cohorte. 

Indicatorii globali numai pentru învăţământul superior sunt:  
- numărul de studenţi ce revin la 100.000 de locuitori; 
- distribuţia procentuală a studenţilor pe domenii de studiu (clasificate conform cu 

International Standard Classification of Education - ISCED) în: educaţie, formarea profesorilor şi 
teologie; discipline umaniste; drept şi ştiinţe sociale; economie casnică; comunicaţii de masă şi 
documentare; sevicii şi comerţ; ştiinţe naturale; inginerie şi agronomie; ştiinţi medicale; 

- rata globală de şcolaritate terţiară (superioară) dată de ponderea studenţilor în numărul 
total de persoane cuprinse între 18-24 de ani vârsta standard pentru urmarea unei forme de 
învăţământ superior.   

- cheltuielile publice cu învăţămâtul sunt reflectate de procentul din buget alocat 
învăţământului. 

- calitatea serviciilor educaţionale şi utilizarea resurselor sunt măsurate cu diverşi 
indicatori ce se referă la personalul didactic, spaţiul de învăţământ, baza materială a procesului 
de învăţământ etc. 

Calitatea personalului didactic: 
- nivelul calificării: distribuţia procentuală a personalului didactic în funcţie de nivelul 

ultimului ciclu şcolar absolvit; 
- vechimea în învăţământ: distribuţia procentuală a personalului didactic în funcţie de 

numărul de ani de activitate pedagogică efectivă la catedră; 
- structura personalului didactic pe sexe 
- raportul profesori-elevi ce rezultă din împărţărea numărului total de elevi la numărul 

total de profesori sau într-o altă variantă: 
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R ×=                                                       (7.88) 

unde: Ne = Numărul de elrvi; 
Nc = Numărul de clase; 
Np = Numărul de profesori. 
Spaţiul de învăţământ: 
- suprafaţa spaţiului de învăţământ ce revine unui elev este raportul dintre suprafaţa 

totală a spaţiului disponibil de învăţământ şi numărul total de elevi; 
- intensitatea de utilizare a spaţiului de învăţământ este raportul dintre numărul total de 

clase de elevi şi numărul total de săli de clasă. De aici rezultă şi numărul de schimburi în 
utilizarea aceleaşi săli de clasă de către grupuri diferite de elevi; 

- rata utilizării temporale a spaţiului de învăţământ rezultă din raportul dintre numărul de 
lecţii efectiv ţinute într-o clasă şi numărul de lecţii care teoretic ar fi posibil de ţinut în aceeaşi 
clasă 

- rata de utilizare a suprafeţei disponibile rezultă din raportul dintre numărul de elevi care 
efectiv utilizează o sală de clasă şi suprafaţa disponibilă utilizării; 
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- rata utilizării globale este rezultatul produsului dintre rata utilizării temporale şi rata 
utilizării suprafeţei disponibile.   

Legat tot de spaţiul de învăţământ se mai folosesc şi alţi indicatori ce se referă la: 
disponibilitatea laboratoarelor pe discipline de învăţământ, mobilarea spaţiului de învăţământ, 
calitatea construcţiilor, condiţii de încălzire şi iluminat, spaţii de joacă şi recreere etc. 

Baza materială a procesului de învăţământ: 
- disponibilitatea echipamentului: total echipament distribuit pe itemi (retroproiectoare, 

aparate de proiecţie, calculatoare etc.); numărul mediu de elevi ce revin la un item de 
echipament (ex. Număr mediu de elevi pe calculator); 

- număr total de biblioteci şcolare sau de volume, de mediateci şi gradul lor de 
utilizare (efectivă şi/sau estimativă); 

- număr total de manuale pe discipline şi elevi; 
- număr total de materiale auxiliare de învăţare (culegeri de exerciţii şi probleme, 

antologii de texte etc.) pe discioline şi elevi. 
 
 

7.4.7. Cultura şi arta 
 
Numărul de volume (cărţi, broşuri, colecţii de ziare) existent în biblioteci (Nv) ce revin 

per locuitor (Pt): 
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N
R =                                                           (7.89) 

Frecventarea anuală a cinematografelor, teatrului,operei, filarmonicii, muzeelor etc. 
se măsoară în valori relative ca raport între numărul spectatorilor (vizitatorilor) pentru fiecare tip 
de instituţie şi numărul total al populaţiei, astfel: 

( )
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vs ×=                                                     (7.90) 

Rata abonamentelor (aparatelor) radio-tv: 
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rtv ×=                                                     (7.91) 

unde: Nartv= Numărul abonamentelor (aparatelor) radio-tv; 
Pt = Populaţia totală.        
Intensitatea activităţii editoriale se măsoară ca raport între numărul de cărţi, ziare şi 

reviste ce revin la osută de mii de locuitori: 
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7.4.8. Indicatori ai libertăţii şi dezvoltării umane 
 
Indicele libertăţii umane reflectă gradul de libertate al individului în cadrul comunităţii 

umane în care trăieşte. Acest indicator se bazează pe evaluarea binară a gradului de 
respectare/nerespectarea drepturilor umane fundamentale, rezultat din însumarea datelor 
corespunzătoare pentru 40 de subindicatori: 

- dreptul: de a circula liber în propria ţară, de a părăsi şi reveni oricând în propria ţară, de a 
se reuni şi asocia paşnic, de a asimila idei şi primi informaţii, de a observa încălcări ale 
drepturilor umane, de a practica limba maternă;  

- absenţa: muncii forţate şi a muncii copiilor, autorizării de muncă obligatorie, execuţiilor 
extra-judiciare, torturii şi constrângerilor, pedepsei cu moartea, pedepselor corporale grave, 
detenţiei ilegale, apartenenţei obligatorii la un partid sau la o organizaţie, religiei sau ideologiei 
de stat ca materie obligatorie de învăţământ, controlul artelor, cenzurii politice a presei, cenzurii 
scrisorilor sau a ascultării telefonice; 



 151

- garantarea: opoziţiei politice paşnice, alegerilor pluripartite prin vot unuversal direct, 
egalităţii politice şi juridice a femeilor, egalităţii sociale şi economice a femeilor, independenţei 
presei, independenţei în publicarea de cărţi, independenţei reţelelor de radio şi televiziune, 
independenţei tribunalelor, independenţei asociaţiilor sindicale; 

- dreptul recunoscut prin lege: la o naţionalitate, al prezumţiei de nevinovăţie până la 
probarea culpabilităţii, la asistenţă juridică în caz de nevoie şi la propriul avocat, la proces 
public, la proces rapid, la protecţie contra percheziţiilor prin mandat al poliţiei, la protecţie contra 
prelevării arbitrare a bunurilor individuale; 

- dreptul individual la: căsătorie inter-rasială, inter-religioasă sau civilă, egalitatea între 
sexe în timpul vieţii matrimoniale şi la divorţ, practicarea homosexualităţii între adulţii care cad 
de acord, practicarea oricărei religii, stabilirea numărului propriilor copii. 

Evaluarea fiecărui subindicator în parte trebuie să se  bazeze pe informaţii cât mai exacte 
eliminând pe cât posibil, subiectivitatea (Human Development Report,199, New York, UNPD, 
1991.). 

În determinarea indicelui libertăţii umane mai este folosit şi indicatorul composit 
Humana, elaborat şi aplicat de Ch. Humana (World Guide to Human Rights, New York, 1986). 
Acesta include 40 de subindicatori elaboraţi pe baza considerării documentelor internaţionale 
despre drepturile omului fiecare asociat cu o scală evaluativă cu trei trepte.  

Indicatorul composit Humana e mai sensibil, decât indicatorul anterior, la evaluările 
subiective, deoarece fiecare subindicator este evaluat prin scale cu trei trepte de diferenţiere 
apreciativă, în timp ce indicatorul anterior are asociate scale dihotomice 
(apartenenţă/neapartenenţă, respectare/nerespectare, reglementare/ 
nereglementare sau ignorare/îngrădire versus promovare/acceptare). Determinarea indicelui 
libertăţii umane se aplică pentru evaluarea comunităţilor umane de diverse dimebsiuni şi, în 
funcţie de rezultate, pentru ierarhizări.    

 
Conceptul de dezvoltare umană 
Dezvoltarea umană presupune existenţa unor condiţii naturale, sociale şi economice 

favorabile. Dacă din perspectiva istorică, condiţiile economice au avut un rol covârşitor asupra 
evoluţiei speciei umane, celelalte nu mai pot fi astăzi privite ca făcând parte din subsidiar, 
componenta economică reprezentând însă factorul esenţial al dezvoltării. Mai mult, dezvoltarea 
umană durabilă trebuie să asigure şi generaţiilor viitoare condiţii cel puţin similare cu cele de 
care se bucură generaţiile de azi.    

La baza dezvoltării durabile stau, astfel, conservarea mediului şi regenerarea resurselor 
sale, protejarea patrimoniului cultural naţional, precum şi îmbunătăţirea continuă a climatului 
social şi politic. Susţinerea dezvoltării umane presupune în acelaşi timp atenuarea şi eliminarea 
discrepanţelor care există între grupuri sociale şi zone geografice. 

În aceste condiţii conceptul de dezvoltare umană este expresia procesului de extindere a 
posibilităţilor care se oferă realizării individuale. Atât generaţiilor actuale cât şi celor viitoare 
trebuie să li se  asigure condiţiile de manifestare deplină a opţiunilor în orice domeniu 
economic, social, cultural sau politic, omul fiind aşezat în centrul acţiunilor destinate dezvoltării. 
Multiplele aspectele ale dezvoltării umane (de la creşterea economică şi ocuparea populaţiei, 
până la egalitatea dintre sexe, protecţia mediului şi libertăţile individuale) trebuie tratate într-o 
viziune integratoare, accentul punându-se pe lărgirea posibilităţilor de manifestare a opţiunilor 
oamenilor.  

Atenţie deosebită trebuie acordată acelor posibilităţi sau condiţii care, împreună, oferă 
şansa atingerii unui nivel decent de viaţă prin: 

- creşterea longevităţii sau speranţei medii de viaţă (adică o viaţă căt mai lungă în condiţii 
de sănătate); 

- îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de acces la asimilarea cunoştinţelor de bază 
necesare construcţiei vieţii individuale într-o societate în care informaţia are funcţii foarte 
importante (nivelul de educaţie); 

- asigurarea condiţiilor de acces la bunurile materiale şi culturale specifice vremii (nivelul 
venitului). 
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O viaţă decentă nu se reduce în nici un caz la simpla existenţă sau supravieţuire fizică, 
asociindu-se în mod necesar cu condiţii adecvate de sănătate, instruire şcolară, practicarea 
unei activităţi utile adecvat salarizate. 

Ca o măsură sintetică a gradului de dezvoltare umană, specialişti ai ONU au propus în 
cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) indicele de dezvoltare umană 
pentru analiza comparativă a ţărilor şi/sau regiunilor şi pentru oferirea de informaţii globale şi 
specifice în vederea elaborării şi ameliorării politicilor de dezvoltare umană. Sa ajuns astfel, ca 
pe baza culegerii de informaţii, a prelucrării datelor şi analizei/interpretării lor să se elaboreze 
începând din 1990 de către specialişti ai PNUD un raport anual numit Human Development 
Report. 

Acest indice are caracter bivalent, pe de-o parte el este descriptiv permiţând 
caracterizarea evoluţiei dezvoltării umane şi compararea experienţei diferitelor ţări sau regiuni 
în domeniul progresului economic şi social şi, pe de altă parte, pragmatic, prin faptul că 
evidenţiază priorităţile politicilor economico-sociale, pe domenii şi arii regionale în care acţiunile 
de intervenţie comportă urgenţă. 

Problematica dezvoltării umane, deziderat vechi din punct de vedere teoretic, a rămas şi 
va rămâne în actualitatea preocupărilor mondiale mai ales datorită unor slabe concretizări din 
punct de vedere al progresului social în general. 

Deşi în ultimele decenii, pe plan mondial s-au realizat progrese în toate domeniile şi s-au 
înregistrat schimbări semnificative la nivelul dezvoltării umane (a crescut speranţa de viaţă şi 
nivelul de educaţie, s-a redus mortalitatea infantilă, s-au îmbunătăţit alimentaţia şi condiţiile de 
locuit), concomitent s-au accentuat în mare parte inegalităţile – bogaţii devenind mai bogaţi, iar 
săracii mai săraci – şi au crescut în intensitate criminalitatea, violenţa interetnică, manifestările 
xenofobe şi rasiale, amplificând criza socială şi morală care, în anumite ţări, cunoaşte 
dimensiuni impresionante 

De aici rezultă că indicele dezvoltării umane ca măsură sintetică, se bazează pe trei 
variabile: 

- speranţa de viaţă;  
- nivelul de educaţie (gradul de alfabetizare şi gradul de cuprindere în învăţământ);  
- standardul de viaţă (venitul individual), măsurat prin PIB/locuitor. 
Aceste trei variabile au fost definite, pentru raţiuni comparative, la nivel mondial, fiecare 

din ele variind de-a lungul unui continuum de la niveluri minime acceptabile până la niveluri 
maxime (definite ad-hoc). Astfel, speranţa de viaţă variază între 25 şi 85 de ani, gradul de 
alfabetizare şi gradul de cuprindere în învăţământ de la 0 la 100 %, iar PIB/locuitor între 100 şi 
40.000 de dolari SUA, calculat la paritatea puterii de cumpărare (PPC). 

Calcularea IDU este simplă atât în ansamblul său: 

3
III

IDU vedlong ++
=                                       (7.93) 

cât şi pentru fiecare componentă în parte unde numărătorul este obţinut ca diferenţă între 
valoarea atinsă în dezvoltarea umană în domeniul specific indicatorului şi valoarea minimă, 
exprimând realizările obţinute; numitorul are o dimensiune normativă, reflectând distanţa de 
parcurs între valoarea maximă şi minimă pentru respectivul indicator: 

- indicele pentru longevitate se obţine după formula: 

minmax

minreală
long VV

VV
I

−
−

=                                          (7.94) 

în care: Vreală  este valoarea înregistrată de o ţară, o regiune etc.; Vmin = 25 ani; Vmax = 85 ani; 
- indicele pentru educaţie se calculează astfel: 
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=                                              (7.95) 

în care: 
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=                                           (7.96) 
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iar valoarea reală este cuprinsă între 0 (Vmin) şi 100 % (Vmax); Ic se calculează după aceaşi 
formulă având aceleaşi valori maxime şi minime.  

- indicele pentru venit se calculează după aceeaşi formulă de bază. Valoarea minimă 
folosită pe plan mondial este de 100 PPC $, iar valoarea maximă este de 40.000 PPC $. 

 Media celor trei variabile ale IDU – longevitate, educaţie şi standard de viaţă – reflectă 
nivelul atins în dezvoltarea umană. Cu cât valoarea indicelui este mai aproape de 1, cu atât 
este mai mică „distanţa” rămasă de străbătut de către o ţară până la nivelul maxim al dezvoltării 
umane (care presupune o speranţă de viaţă de 85 de ani, alfabetizare universală şi un venit pe 
locuitor de 40.000 $), posibil de atins la un moment dat. 

Aşadar poziţia unei ţări într-o ierarhie globală a gradului de dezvoltare umană se poate 
obţine prin măsurarea gradului de depărtare/apropiere de valoarea maximă pe fiecare variabilă 
şi prin obţinerea unei măsurări medii neponderate (nediferenţiate pe variabile). 

În analiza dezvoltării umane se poate aplica fie IDU ca indicator complex sau „composit”, 
pentru a oferi o măsură sintetică la nivel de ţară şi a facilita astfel comparaţiile între ţări, fie 
variabilele integrate în IDU considerate separat, fie alţi indicatori economici sau sociali care 
aprofundează analiza în domeniile: demografic, educaţonal şi economic.  

Concluzia generală desprinsă în urma aplicării IDU este aceea că: „lipsa voinţei, a 
angajării politice, şi nu resursele financiare, este adesea cauza reală a neglijării dezvoltării 
umane” (UNPD, Human Development Report 1992, New York, 1992). 

Aşadar, nu lipsa resurselor financiare conduce la devalorizarea vieţii umane (individuale, 
naţionale sau globale), ci modul de structurare a bugetelor naţionale şi a politicilor de dezvoltare 
economică, socială sau culturală, care relevă o stare de „atonie politică” cu consecinţe nefaste 
asupra valorificării imensului potenţial de resurse disponibile.   

În prezent, în categoria statelor cu IDU mare intră un număr de 64 de state, din care 
primele locuri sunt ocupate de: Canada (0,960), Franţa (0,946), Norvegia (0,943), S.U.A. şi 
Islanda (0,942), urmate de Olanda,Japonia, Finlanda cu 0, 940. Pe ultimele locuri, în această 
categorie a statelor cu IDU mare se află state ca Belize (0,806) şi Libia (0,801 – valoarea 
minimă acceptată pentru IDU mare). Pentru categoria statelor cu un IDU mediu, valoarea de 
pornire de 0,794 este deţinută de Liban, iar valoarea ultimă a acestei categorii de 0,500 este 
deţinută de Congo. România, cu 0,748, ocupă poziţia 15 în această grupă. Ultima categorie, 
cea a statelor cu un IDU scăzut porneşte de la 0,475 (Myanmar) şi ajunge până la ultimele cinci 
clasate după cum urmează: Mali (0,229), Burkina Faso (0,221), Niger (0,206), Rwanda (0,186) 
şi Sierra Leone (0,176) – ultimul loc. 

 
Indicele de asigurare cu resurse umane (IARU) caracterizează sintetic asigurarea cu mai 

multe categorii de rsurse umane a diferitelor entităţi teritoriale (localităţi, judeţe, ţări) şi 
ierarhizarea acestora. Se utilizează următorul algoritm de calcul: 

- pentru fiecare entitate teritorială se calculează numărul locuitorilor ce revin fiecărei 
categorii de resurse (ex.: medici, farmacişti ş.a) atât pentru anul de bază cât şi pentru cel actual; 

- se calculează valorile medii ( nXX ...1 ) valabile ambelor şiruri de date (anul de bază şi 
anul actual) ale fiecărei resurse;  

- se împart valorile astfel obţinute la numărul variabilelor (resurselor) cuprinse în model 
obţinându-se pentru fiecare entitate teritorială câte două valori:

0ARI şi 
1ARI corespunzătoare 

celor doi ani analizaţi; 
- se ierarhizează entităţile teritoriale respective, descrescător, în funcţie de valorile lui 

1ARI ; 
- prin diferenţa 

01 ARAR II −  se obţine progresul (sau regresul) înregistrat de fiecare entitate 
teritorială în perioada analizată (cuprinsă între cei doi ani). 
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7.4.9. Indicatori subiectivi ai calităţii vieţii 
 

Indicatorii calităţii percepute a vieţii 
Deoarece în puţine cazuri starea diferitelor componente ale vieţii este strict şi uşor 

observabilă din exterior, în studiile de calitate a vieţii se folosesc şi indicatorii calităţii 
percepute a vieţii. În plus, starea unei componente a vieţii depinde nu numai de ceea ce se 
poate observa din exterior, ci şi de aşteptările, nivelul de aspiraţii ale subiectului însuşi. 

Din acest motiv sunt utilizaţi adesea “observatorii naturali”, adică membrii populaţiei 
studiate, care sunt solicitaţi să estimeze starea diferitelor componente ale vieţii lor: starea 
relaţiilor dintre soţi, dintre părinţi şi copii, dintre colegi, starea vieţii politice, a unei persoane. 
Aşadar, indicatorii calităţii percepute a vieţii exprimă estimarea pe care subiecţii înşişi o dau 
stării diferitelor sectoare/sfere, componente sau condiţii ale veţii lor. 

Forma întrebărilor din interviu/chestionar care ne dă o asemenea informaţie este de regulă 
următoarea: „Sănătatea, locuinţa, asistenţa medicală etc. este foarte bună… foarte proastă”. 
„Există conflicte cu şeful, cu colegii, cu vecinii etc. într-o foarte mică măsură… într-o foarte mare 
măsură”. Scalele cele mai frecvent utilizate sunt cu 5 trepte (tip Likert), dar pot fi şi cu 7, rareori 
cu 10, cu 4, 3 sau chiar cu 2. 

Indicatorii calităţii percepute a vieţii se împart în două tipuri: 
- sectoriali (particulari) când estimările efectuate de subiecţi se referă la diferite sfere, 

componente sau condiţii particulare ale vieţii lor: calitatea percepută a vieţii de familie sau a 
vieţii de muncă sau a vieţii politice; calitatea percepută a relaţiilor cu colegii, cu şeful, cu copiii; 

- globali când estimarea calitatăţii percepute a vieţii se face în globalitatea ei; 
aceşti indicatori se obţin prin combinarea celor sectoriali ai principalelor sfere ale vieţii (familie, 
muncă, timp liber, propria persoană, politică etc.). 

Indicatorii calităţii percepute a vieţii nu trebuie consideraţi a fi strict indicatori ai stării vieţii; 
ei cuprind structural în ei înşişi şi o anumită evaluare pe care subiecţii înşişi o fac inevitabil 
respectivei stări.  

 
Indicatori de satisfacţie cu viaţa  
Acest gen de indicatori evaluează gradul de satisfacţie/insatisfacţie a unei populaţii în 

raport cu viaţa, fiind foarte des utilizaţi pentru a măsura calitatea vieţii.  
Ei  se împart în două tipuri:  
- sectoriali (parţiali) care se referă la satisfacţia/insatisfacţia în raport cu diferite sfere, 

componente sau condiţii ale vieţii: satisfacţia cu familia, cu profesia, localitatea, colegii de 
muncă, prietenii, timpul liber etc.; 

- globali care se referă la satisfacţia/insatisfacţia în raport cu viaţa în general. 
Indicatorii globali de satisfacţie cu viaţa, la rândul lor pot fi: 
- specificaţi fiind rezultatul combinării indicatorilor de satisfacţie cu viaţa sectoriali sau 

parţiali: satisfacţia cu viaţa în general este astfel estimată prin considerarea satisfacţiei cu 
principalele sfere componente ale vieţii (familie, muncă etc.) 

- nespecificaţi ce se obţin prin solicitarea subiectului să estimeze în general gradul său de 
satisfacţie/insatisfacţie cu viaţa. 

Cercetările au evidenţiat faptul că gradul de satisfacţie depinde atât de calitatea condiţiilor 
de viaţă, cât şi de tipul şi nivelul de aspiraţii al subiectului. 
 

Indicator de fericire 
Acesta reprezintă o înregistrare a gradului de plinătate, exaltare, bucurie accentuată, 

fericire/nefericire, disperare, nenorocire al unei populaţii. Prin natura sa acest indicator exprimă 
o stare psihologică globală “limită”, “de vârf” (A. Maslow). 

Pentru determinarea indicelui de fericire, de regulă, se utilizează o întrebare adresată 
subiecţilor cu privire la experienţa avută într-o anumită perioadă specificată a vieţii lor, a unor 
momente de profundă fericire, bucurie, deplinătate sau de nenorocire, disperare sau din 
combinarea mai multor întrebări referitoare la diferitele forme de manifestare ale fericirii sau 
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nefericirii – stare de exaltare, bucuria unei reuşite ieşite din comun, tentaţia de a spune clipei 
„opreştete” sau „a te simţi în al noulea cer”.  

Uneori sunt utilizaţi indicatori separaţi de fericire şi de nefericire. Studiile au indicat faptul 
că între indicatorul de fericire şi cel de nefericire deşi există o corelaţie negativă semnificativă, 
aceasta nu are valori atât de ridicate cum ne-am fi aşteptet. Acest lucru sugerează că stările de 
fericire şi nefericire nu sunt absolut exclusive, ci adesea se succed unele altora, la intervale 
scurte de timp, putând chiar coexista într-o anumită măsură. 

După unii autori indicatorul de fericire nu coincide cu indicatorul de satisfacţie a vieţii, deşi 
inevitabil vor fi înalt corelaţi, datorită faptului că ei se referă la stări psihologice distincte: 

- satisfacţia exprimă exprimă mai mult o stare psihologică de acceptare a vieţii, 
considerarea ei ca acceptabilă în raport cu aspiraţiile şi posibilităţile;  

- fericirea se referă la stări psihologice mult mai intense: sentimentul de plinătate, de 
exaltare, trăiri „de vârf”, bucurie profundă, sau nenorocire, disperare, având o tentă emoţională 
mult mai puternică decât satisfacţia.  

Această diferenţă de nuanţă a fost demonstrată şi de cercetările în domeniu care au 
evidenţiat că vârstnicii tind să fie mai satisfăcuţi decât tinerii iar aceştia în schimb, tind să fie mai 
fericiţi decât vârstnicii. 

 
Indicator de alienare 
Conceptul de alienare a fost formulat pentru prima dată de Hegel şi dezvoltat ulterior de 

Marx. El este preluat şi în sociologia contemporană, iar M. Seeman (1959) formulează prntru 
acesta 5 dimensiuni: lipsă de putere, lipsă de sens, anomie, izolare socială şi înstrăinara de 
sine.  

Pornind de la această conceptualizare, D.G. Dean (1961) a dezvoltat un instument de 
măsură a alienării care, în diferite forme, este utilizat frecvent în cercetările empirice asupra 
calităţii vieţii şi asupra atitudinii faţă de muncă.  

 
 

7.5. Indicatori economici ai calităţii vieţii 
 

Produsul intern brut (PIB)  
Produsul intern brut (PIB) – gross domestic product (GDP), în engleză – este cel mai 

important indicator macroeconomic ce constituie o măsură a fluxului total de bunuri produse şi 
servicii prestate într-o economie de-a lungul unei perioade determinate de timp, de regulă un 
an.  

Prin raportare la numărul populaţiei (PIB/locuitor), serveşte comparaţiilor internaţionale 
despre gradul general de dezvoltare economică, iar în serie cronologică reflectă dinamismul 
acesteia în ţara de analiză. 

Structura PIB, pe criteriile surselor de constituire , respectiv al destinaţiilor sale, 
caracterizează gradul de modernitate a economiei (prin ponderea sectoarelor: primar, secundar 
şi terţiar, ce contribuie la crearea lui) şi tipul de dezvoltare şi alocare a resurselor (pentru 
acumulare/investiţii şi consum imediat sau amânat – econimisiri). De asemenea, prin raportare 
procentuală la PIB, se caracterizează mai exact ordinul de mărime al oricărui indicator de 
cuprindere macro (mezo) economică dintr-o ţară. 

Produsul intern net rezultă prin scăderea din produsul intern brut a cheltuielilor pentru 
bunuri destinate înlocuirii unor părţi (uzate sau depăşite) ale bazei tehnico-materiale (în engleză 
„net domestic product” – NDP). 

Produsul naţional brut este indicatorul macroeconomic în care, alături de produsul intern 
brut (PIB), se cuprinde şi venitul rezultat din investiţii efectuate şi proprietăţi deţinute de 
autohtoni în afara graniţelor, şi se elimină venitul creat în ţară dar ce revine unor străini aflaţi în 
afară.  

Se exprimă în unităţi de monedă naţională, iar pentru necesităţi de comparaţii 
internaţionale („gross national product” - GNP), în unităţi de valută străină, mai frecvent în 
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dolari. Prin raportare la numărul populaţiei, serveşte – ca şi PIB – drept indicator sintetic de 
nivel de trai, iar privi în dinamică exprimă creşterea economică din ţara respectivă. 

Rată a dobânzii este o valoare plătită spre a împrumuta bani pe o perioadă de timp, 
exprimat de regulă ca procentaj din suma solicitată (oferită). Dimensionarea ei ţine cont de rata 
inflaţiei în perioada respectivă, pentru ca depunerea sau acordarea împrumutului să aibă un 
caracter stimulativ. 

Gradul de concentrare la nivelul unei ramuri economice, redă ponderea ce revine 
totalităţii firmelor ce depăşesc un anumit nivel de mărime (determinat), în producţia ramurii în 
cauză. Se mai poate calcula ponderea primelor “n” firme în totalul capitalului investit, al 
profiturilor obţinute, al suprafeţei comerciale etc. 

Productivitatea redă raportul dintre producţie (ieşiri) şi resursele (intrările) utilizate în 
procesul de producţie. Când la numitor figurează resursele de muncă, se obţine – de fapt 
exprimarea cea mai consacrată – productivitatea muncii: rezultatul cantitativ sau valoric al 
procesului, ce revine pe un lucrător, pe o unitate de timp (oră, zi, lună, an) sau pe om-oră, om-
lună etc.  

Nivelul productivităţii depinde atât de factorul uman (calificare, îndemânare) cât şi de cel 
material (dotare tehnică a muncii, nivel tehnologic şi organizatoric, reflectate şi în intensitatea 
consumului de capital). 

Rata naturală de creştere (economică) rezultă din însumarea ratei de creştere numerică 
a forţei de muncă cu cu rata de creştere a productivităţii muncii (de exemplu,  
1,5 % + 2,5 % = 4 %). 

Gradul de fluctuaţie a forţei de muncă este redat de proporţia în care lucrătorii părăsesc 
o firmă în care au fost angajaţi într-un interval de timp, de regulă un an. Cu cât fluctuaţia e mai 
mare, la acelaşi număr mediu de angajaţi, cu atât sporesc cheltuielile cu forţa de muncă ale 
firmei respective. 

Indicele costului vieţii redă procentual modificarea relativă a totalităţii cheltuielilor 
necesare pentru a trăi de la o perioadă (considerată de bază) la alta de raportare. Se vor lua în 
calcul doar unele dintre cheltuieli, considerate mai reprezentative şi grupate într-un aşa zis „coş 
de consum”, variabil de la o ţară la alta. Calculele se fac pe cazuri distincte de gospodării 
(familii) cu un anumit număr de membri, mediu de rezidenţă şi statut socio-profesional, o medie 
generală neavând relevanţă specială. De pildă, prin formularea „costul vieţii familiei de salariaţi 
cu 4 persoane a crescut în luna mai cu 10 % faţă de luna aprilie” se ănţelege că respectiva 
familie, spre a-şi menţine nivelul de trai din luna precedentă cheltuie cu 10 % mai mult. 

Venitul disponibil este partea din plată pe care individul şi-o ia acasă, sau acea parte din 
venitul naţional total aflată la dispoziţia gospodăriilor, pentru consum sau depunere 
(economisire). Mai exact, este PNB minus total impozite, rezerve pentru afaceri şi acoperirea 
depunerii capitalului, plus plata transferurilor guvernamentale sau de altă natură şi a dobânzilor 
acordate de stat. Este parametrul-cheie în comportamentul economic al gospodăriilor populaţiei 
şi în stabilirea nivelului lor de trai. 

Venit per persoană (per capita income)  este un indicator ce derivă din raportarea 
venitului total al unei comunităţi la numărul de persoane al acesteia. Poate fi vorba de un 
locuitor dintr-o ţară sau dintr-o localitate ori de un membru al unei gospodării familiale. Este un 
indicator relativ, deosebit de sugestiv în comparaţiile de nivel de trai. 

Excedentul bugetar (la nivelul macroeconomic), reprezintă suma cu care veniturile 
guvernului depăşesc cheltuielile acestuia într-o perioadă dată de exerciţiu financiar, fără ca la 
venituri să fie cuprinse eventualele împrumuturi. În expresia relativă, apare ca procentaj din 
PIB-ul perioadei respective. 

Deficitul bugetar este suma cu care totalul cheltuielilor bugetului guvernamental 
depăşeşte totalul veniturilor acestuia într-o perioadă dată de exerciţiu financiar. De regulă este 
finanţat din împrumuturi şi se urmăreşte ca totalul lui să nu depăşească un anumit procentaj 
(considerat rezonabil) din PIB. 

Povara fiscală este suma de bani pe care un individ, o instituţie sau un grup de persoane 
trebuie să o plătească sub formă de impozite. 
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