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Ghidul “Populaþia - Definiþii ºi indicatori” este 
versiunea adaptatã în limba românã a Population 
Handbook publicat de PRB. De la prima sa apariþie în 
1978, Population Handbook a apãrut în opt limbi ºi a 
fãcut înconjurul lumii. A fost folosit de mii de profesori ºi 
studenþi în domenii cum ar fi: sociologie, geografie, 
studii de urbanism. Jurnaliºtii recurg la acest ghid de 
specialitate pentru a scrie articole despre populaþie, iar 
politicienii ºi specialiºtii în planificare îl utilizeazã ca 
referinþã pentru definirea indicatorilor (rate, rapoarte) ºi a 
conceptelor demografice. Înþelegerea implicaþiilor largi 
ale schimbãrii populaþiei este importantã pentru deci-
denþi ºi pentru cei care informeazã asupra schimbãrilor 
demografice pe plan mondial.



Despre populaþie capitolul 1

“Aºa cum dezvoltarea eficientã depinde de buna 
cunoaºtere a resurselor naturale ºi a celorlalte 
resurse, tot aºa, planificarea dezvoltãrii depinde de 
buna cunoaºtere a structurii, creºterii ºi miºcãrii 
populaþiei.” (21 mai 1975)

Rafael Salas
Director Executiv 
Fondul ONU pentru Populaþie

Fiecare dintre noi este membru al unei populaþii, iar 
factorii acesteia au un impact asupra multor aspecte 
ale vieþii - de la locul în care trãim pânã la preþurile pe 
care le plãtim pentru bunuri ºi servicii. Preocuparea 
liderilor politici ai þãrilor industrializate ale cãror 
populaþii „îmbãtrânesc” este satisfacerea nevoilor de 
îngrijire a sãnãtãþii, în timp ce preocuparea liderilor 
din þãrile în curs de dezvoltare este satisfacerea nevoii 
de sãli de clasã, de locuri de muncã ºi de locuinþe.

Condiþiile în care se aflã populaþia influenþeazã 
istoria. De asemenea, evenimentele istorice pot afecta 
semnificativ populaþiile. Rãzboaiele pot decima o 
generaþie de bãrbaþi, cum s-a ºi întâmplat în secolul 
XX în Uniunea Sovieticã, Franþa, Irak ºi în alte þãri. 
Descoperirea de noi medicamente duce, de cele mai 
multe ori, la creºterea speranþei de viaþã ºi alte cauze 
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de deces devin predominante. În mod alternativ, 
schimbarea populaþiei poate fi semnalul altor 
schimbãri importante. Poluarea mediului înconjurãtor 
poate fi detectatã în primul rând prin înmulþirea 
cazurilor de îmbolnãviri ºi creºterea ratelor de 
mortalitate în anumite zone geografice. Toate acestea, 
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Mãrimea absolutã a unei populaþii sau a oricãrui fenomen 
demografic care are loc într-un spaþiu definit ºi pe o 
perioadã de timp definitã. (De exemplu, în anul 2006, în 
România, s-au înregistrat 221.000 nãscuþi-vii). Cantitatea 
brutã de evenimente demografice stã la baza tuturor 
celorlalte rafinãri ºi analize statistice.

Frecvenþa evenimentelor demografice care au loc în 
cadrul unei populaþii într-o perioadã de timp specificatã 
(de obicei un an) raportatã la populaþia expusã la „riscul” 
de a trece prin acele evenimente în aceeaºi perioadã de 
timp. Ratele exprimã frecvenþa unui fenomen într-o 
perioadã de timp. (De exemplu, în 2005, în România au 
fost 10,2 nãscuþi-vii la 1.000 de locuitori.) Majoritatea 
ratelor sunt exprimate la 1.000 de locuitori. Ratele brute 
sunt calculate pentru întreaga populaþie. Ratele specifice 
sunt calculate pentru subgrupe, de obicei pentru 
subgrupa de populaþie expusã „riscului” de a înregistra 
acel eveniment. (De exemplu, rata fertilitãþii este numãrul 
de nãscuþi-vii la 1.000 de femei din grupa de vârstã 15-49 
de ani). Astfel, ratele se pot calcula pe grupe de vârstã, 
pe sexe, pe rasã, pe ocupaþie ºi aºa mai departe. În 
practicã, unii indicatori calculaþi ca rate ar fi mai corect 
exprimaþi în termeni de raport.

Relaþia dintre o subgrupã de populaþie ºi populaþia totalã 
sau altã subgrupã de populaþie; se calculeazã prin 
împãrþirea a douã numere ºi se exprimã în procente, 
promile etc. (De exemplu, în România în anul 2005, 
raportul de masculinitate a fost de 95 bãrbaþi la 100 de 
femei.)

Numãrul

Rata

Raportul

Instrumentele demografiei
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Constanta

Indicatori
pe o

perioadã

Indicatori
pe cohortã

Proporþia

Relaþia în care se aflã o subgrupã de populaþie faþã de 
populaþia totalã, ca parte a acesteia; adicã, o subgrupã de 
populaþie împãrþitã la populaþia totalã, exprimatã, de 
obicei, procentual. (De exemplu, la 1 ianuarie 2005, în 
România, proporþia populaþiei din mediul urban era de 
55,2% din populaþia totalã.)

Un numãr neschimbat, arbitrar (de exemplu 100, 1.000 
sau 100.000) cu care ratele, rapoartele sau proporþiile pot 
fi înmulþite pentru a exprima aceºti indicatori într-un mod 
mai explicit. De exemplu, în România, în anul 2005, s-au 
înregistrat 0,0102 nãscuþi-vii pe locuitor. Înmulþind aceastã 
ratã cu o constantã (1.000), rezultã acelaºi indicator 
statistic dar raportat la 1.000 de locuitori. Aceasta este o 
metodã mai clarã de a exprima acelaºi lucru: s-au înre-
gistrat 10,2 nãscuþi-vii la 1.000 de locuitori. În formulele 
din paginile urmãtoare, „K” reprezintã constanta.

Statistici care mãsoarã evenimentele care se petrec în 
cadrul unei cohorte (un grup de persoane care au trãit 
acelaºi eveniment demografic în decursul unui interval de 
timp). Cea mai folositã cohortã este generaþia - 
persoanele nãscute în acelaºi an sau în aceeaºi perioadã. 
Alte feluri de cohorte sunt cele ale cuplurilor cãsãtorite în 
acelaºi an ºi promoþiile ºcolare. Asemenea indicatori se 
utilizeazã pentru analize longitudinale.

Statistici care mãsoarã evenimentele ce se petrec în 
cadrul unei populaþii în timpul unei perioade de timp; se 
poate spune cã aceste statistici „fotografiazã” o populaþie. 
(De exemplu, în România în anul 2005, rata mortalitãþii a 
fost de 12,1 la 1.000 locuitori.) Aceºti indicatori se 
utilizeazã pentru analize transversale.

ºi multe altele, reprezintã motivele pentru care studiul 
populaþiei este un izvor valoros de cunoaºtere.

Informaþiile legate de populaþie sunt cel mai bine 
comunicate în termeni de „numãr” ºi „rate”. Dar nu 
este suficient sã se ºtie cã speranþa de viaþã este în 
creºtere. Cu câþi ani a crescut speranþa de viaþã? Pe ce 
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perioadã de timp a avut loc schimbarea? Care indivizi  
sunt afectaþi? Ce proporþie reprezintã ei din populaþia 
totalã? Asemenea informaþii sunt mai semnificative 
când ne oferã un indiciu asupra mãrimii ºi distribuþiei 
fenomenului, dar ºi asupra tendinþei acestuia. Pentru a 
fi utile, datele trebuie sã fie exprimate clar ºi precis. 
Rata de natalitate este adesea confundatã cu rata de 
creºtere; reducerea ratelor de creºtere  este confundatã 
cu scãderea mãrimii populaþiei.

Demografia este studiul ºtiinþific al populaþiei. 
Demografii cerceteazã nivelurile ºi tendinþele privind 
mãrimea populaþiei ºi componentele acesteia. În 
acelaºi timp, ei cautã explicaþii ale schimbãrilor 
demografice ºi impactul acestora asupra societãþii. Se 
folosesc de recensãminte, de înregistrãrile naºterilor, 
deceselor, de registrele vizelor ºi, uneori, de registrele 
ºcolare ºi chiar de registrele auto. Ei modeleazã aceste 
date în forme prelucrabile cum ar fi numere, rate sau 
rapoarte.

Principalii indicatori folosiþi în demografie sunt 
definiþi în urmãtoarele pagini, împreunã cu exemple 
de folosire a lor.

Scopul ghidului „Populaþia - Definiþii ºi 
indicatori” este de a clarifica ºi a explica termenii din 
demografie jurnaliºtilor, politicienilor, profesorilor ºi 
celor care au nevoie sã înþeleagã ºi sã comunice 
aspecte legate de populaþie.



Structura pe vârste ºi sexe capitolul 2

Vârsta ºi sexul sunt caracteristicile de bazã ale unei 

populaþii. Fiecare populaþie are o structurã diferitã 

pe vârste ºi sexe - numãrul ºi proporþia bãrbaþilor ºi 

femeilor din fiecare grupã de vârstã - iar aceastã 

structurã poate avea un impact considerabil asupra 

situaþiei sociale ºi economice, atât în prezent cât ºi 

în viitor.

Unele populaþii sunt relativ tinere, adicã, au o 
proporþie mare de persoane în grupele de vârstã mai 
tinere. Þãrile cu fertilitate ridicatã din Africa, cu 
proporþii mari ale adulþilor tineri ºi ale copiilor, sunt 
exemple concludente. Alte populaþii sunt relativ 
îmbãtrânite, cum ar fi multe þãri din Europa. Aceste 
douã tipuri de populaþii au structuri pe vârste deosebit 
de diferite; ca o consecinþã, au ºi proporþii diferite ale 
populaþiei încadrate în muncã sau în ºcoalã, au nevoi 
medicale diferite, preferinþe de consum diferite, chiar 
ºi modele diferite ale infracþionalitãþii. Structura pe 
vârste a unei populaþii are o strânsã legãturã cu modul 
în care trãieºte acea populaþie.

Þãrile în curs de dezvoltare au populaþii relativ 
tinere, în timp ce þãrile mai dezvoltate au populaþii 
îmbãtrânite sau pe cale de a îmbãtrâni. În multe þãri în 
curs de dezvoltare, 40% sau mai mult din populaþie 

Populaþii 
„tinere” ºi
 populaþii 
„îmbãtrânite”
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este sub vârsta de 15 ani, în timp ce 4% este de 65 de 
ani ºi peste. Pe de altã parte, cu puþine excepþii, în 
þãrile dezvoltate, mai puþin de 25% din întreaga 
populaþie este sub vârsta de 15 ani ºi mai mult de 10% 
este de 65 ani ºi peste.

Vârsta medianã (engl. median age) este vârsta la 
care exact jumãtate din populaþie este mai bãtrânã ºi 
jumãtate este mai tânãrã.

Vârsta
medianã

În 1995, vârsta medianã a populaþiei din Costa Rica 
era de 23 ani.

…
În 1995, în Iordania, vârsta medianã era de 18 ani, 

în timp ce în Suedia era de 38 ani, 
arãtând o populaþie mai îmbãtrânitã.

…
În 2005, vârsta medianã a populaþiei României 

a fost de 36,9 ani.

Raportul de masculinitate (engl. sex ratio) este 
raportul dintre numãrul bãrbaþilor ºi cel al femeilor 
dintr-o populaþie datã, de obicei exprimat ca numãrul 
de bãrbaþi la 100 de femei. 

În majoritatea þãrilor, raportul de masculinitate la 

Raportul de
masculinitate
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Vârsta 
medie

În România, în practicã se utilizeazã ºi indicatorul 
vârstã medie (engl. mean age) care se determinã ca 
medie aritmeticã ponderatã a vârstelor exprimate în ani. 

å(x + 0,5)*Px

åPx
= == 836.240.781

21.610.213
X 38,7

X  = vârsta medie
Px  = numãrul populaþiei de vârsta x
0,5  = jumãtate din an considerat drept echivalent mediu al 
abaterii vârstei faþã de data exactã a împlinirii unei vârste 
oarecare.

În 2006, vârsta medie a populaþiei din România 
a fost de 38,7 ani.

tata
Note
Unmarked set by tata

tata
Note
Cancelled set by tata

tata
Note
Unmarked set by tata

tata
Note
Unmarked set by tata

tata
Note
Unmarked set by tata



Raportul de
dependenþã
demograficã

* Raportul de dependenþã demograficã este uneori divizat în raportul de 
dependenþã al persoanelor vârstnice (raportul dintre populaþia de 65 ani 
ºi peste ºi populaþia între 15-64 ani) ºi raportul de dependenþã al copiilor 
(raportul dintre populaþia de sub 15 ani ºi populaþia între 15-64 ani).
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Raportul de dependenþã demograficã (engl. age 
dependency ratio) este raportul dintre numãrul pers-
oanelor de vârstã „dependentã” (persoane de sub 15 
ani ºi de peste 64 ani) ºi populaþia în vârstã de muncã 
(15-64 ani) exprimat la 100 de persoane*. 

În cazul în care lipsesc datele mai detaliate pentru 
calculul raportului de dependenþã economicã, raportul 
de dependenþã demograficã este de obicei folosit ca un 
indicator al poverii economice pe care populaþia 
productivã o poartã  chiar dacã unele persoane definite 
ca „dependente” sunt active, iar alte persoane în vârstã 
productivã (de muncã) sunt întreþinute (dependente 
din punct de vedere economic). 

Þãrile cu rate de natalitate ridicate au, implicit, 
rapoarte de dependenþã ridicate, din cauza proporþiei 
mari a copiilor în totalul populaþiei.

naºtere este de 105 sau 106 bãrbaþi la 100 de femei. 
Dupã naºtere, raportul de masculinitate variazã din 
cauza modelelor de mortalitate ºi migraþie diferite ale 
bãrbaþilor ºi ale femeilor din acea populaþie.

În 1995, erau 96 de bãrbaþi la 100 de femei 
în Japonia.

…
În Chile în 1995, pentru grupa de vârstã 60-64 de ani erau 
85 de bãrbaþi la 100 de femei; pentru grupa de vârstã 80 de 

ani ºi peste, erau 54.
...

În 2006, în România, raportul de masculinitate a fost de
95 de bãrbaþi la 100 femei. La populaþia de 85 ani ºi peste, 
raportul de masculinitate era de 49 bãrbaþi la 100 de femei.

Numãrul de bãrbaþi

Numãrul de femei
x K =                        x 100 = 96,2

61.574.398

63.995.848
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În 1996, în Franþa, raportul de dependenþã demograficã a fost 
de 53. Adicã erau 53 persoane în vârstã de dependenþã (0-14 
ani ºi 65 ani ºi peste) la fiecare 100 de persoane în vârtã de 

muncã (15-64 ani).
…

În 1997, în Japonia, raportul de dependenþã demograficã a 
fost de 45, cu o proporþie de 15% din totalul populaþiei a 
copiilor de sub 15 ani ºi de 16% a persoanelor vârstnice 

(65 ani ºi peste).
…

În 2006, în România, raportul de dependenþã a fost de 44 
persoane tinere (0-14 ani) ºi vârstnice (65 ani ºi peste) la 100 

de persoane în vârstã de muncã (15-64 ani).

Populaþia 0-14 ani + Populaþia 65 ani ºi peste

Populaþia 15-64 ani
11.245.500 + 9.015.600

38.232.800
x K = x 100 = 53,0

Piramida
vârstelor

Piramida vârstelor (engl. population pyramid) aratã, 
grafic, structura unei populaþii pe vârste ºi sexe. 
Barele orizontale reprezintã numãrul sau proporþiile 
bãrbaþilor ºi femeilor pentru fiecare grupã de vârstã. 
Suma proporþiilor tuturor grupelor de vârstã, pe sexe, 
din piramida vârstelor este egalã cu 100%. Piramida 
vârstelor poate arãta structura pe ani sau pe grupe de 
vârstã. În piramida de la pagina 15, barele de la baza 
piramidei aratã procentajul populaþiei de sub 1 an, în 
România, în 2005. În  fiecare an, o nouã cohortã apare 
la baza piramidei, în timp ce cohorta de deasupra ei 
urcã. Pe mãsurã ce cohortele îmbãtrânesc, inevitabil, 
acestea pierd membri din cauza deceselor, sau pot 
câºtiga sau pierde membri din cauza migraþiei. Dupã 
vârsta de 45 de ani, pierderea membrilor se accele-
reazã, determinând îngustarea piramidei spre vârf. 
Aceste piramide oferã, dintr-o singurã privire, foarte 
multe informaþii despre o populaþie. De remarcat, de 
exemplu, cã femeile sunt majoritare în grupele de 
vârstã înaintatã. În cele mai multe þãri, femeile trãiesc 
mai mult decât bãrbaþii.

Piramida vârstelor populaþiei României în 2005, ne 
dezvãluie o populaþie în scãdere, generatã în primul 
rând de scãderea rapidã a natalitãþii imediat dupã 
1990.  Se poate observa uºor, cum evenimentele din 
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trecut au modelat forma piramidei.  Proporþia micã de 
persoane în grupa de vârstã 60-64 de ani se datoreazã 
natalitãþii scãzute ce a urmat celui de-al 2-lea Rãzboi 
Mondial, urmatã de o revenire ºi, apoi, de o nouã 
scãdere în anii 1956-1966. Politicile pronataliste au 
alterat din nou aspectul piramidei prin generaþiile 
numeroase rezultate din perioada 1967-1989. Pira-
midele vârstei ce sunt construite pe ani de vârstã pot 
scoate în evidenþã caracteristici pe care piramidele pe 
grupe de vârstã le-ar masca.
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Structura populaþiei þãrilor poate fi diferitã în funcþie 
de modelele de fertilitate, mortalitate ºi  migraþie, din 
trecut ºi prezent, caracteristice fiecãrei þãri. Cu toate 
acestea, se disting trei  profiluri generale ale structurii 
populaþiei: 

1. Creºterea rapidã este evidenþiatã de o piram i d ã  
în formã de „accent circumflex” caracteristicã unei po-
pulaþii cu un mare procentaj al persoanelor tinere;

2. Creºterea moderatã este reflectatã de o pira-
midã în formã de „cãpiþã” caracteristicã unei  populaþii 
cu un procentaj mai mic al persoanelor tinere; aceasta 
evidenþiazã cã procesul de îmbãtrânire nu este prea 
avansat;

3. Creºterea 0 sau scãderea populaþiei este     
indicatã de o piramida care are formã de „urnã”,     
caracterizând o populaþie cu semne avansate de     
îmbãtrânire demograficã, în care grupele de vârstã au 
proporþii relativ egale, reducându-se gradual spre 
vârful piramidei.

Dupã cum se aratã în pagina urmãtoare, structura 
populaþiei Nigeriei este caracteristicã þãrilor ce au o 
creºtere rapidã; fiecare cohortã este mai mare decât 
cohorta precedentã, generând forma de piramidã. 
Aceastã structurã expansivã pe vârste este rezultatul 
ratelor ridicate de natalitate. Populaþia Spaniei, cu 
proporþii relativ egale ale populaþiei în toate grupele 
de vârstã, este tipicã unui declin demografic sau unei 
creºteri zero. Forma piramidei Statelor Unite indicã 
faptul cã populaþia este în creºtere, dar cu o ratã de 
creºtere mai micã decât a Nigeriei.

Trei profiluri
generale



Anul naºterii
Înainte de 1915

Bãrbaþi Femei

Vârsta

Modele de structurã pe vârste: Nigeria, SUA ºi Spania, 1995

Creºtere rapidã - Nigeria

Creºtere moderatã - Statele Unite

Creºtere zero sau declin - Spania

Sursa: U.S. Census Bureau
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Anul naºterii
Înainte de 1915

Bãrbaþi Femei

Procentul populaþiei

Vârsta

Anul naºterii
Înainte de 1915

Bãrbaþi Femei

Procentul populaþiei

Vârsta



Probabilitatea ca o persoanã sã se cãsãtoreascã sau 
sã moarã variazã la vârste diferite. Populaþiile care au 
comparativ un numãr mare de persoane vârstnice sunt 
predispuse la o incidenþã mai ridicatã a decesului ºi la 
un numãr mai mic de naºteri în fiecare an decât o 
populaþie de aceeaºi mãrime dar, care este compusã în 
mare parte din familii tinere (fãrã a lua  în calcul alþi 
factori de influenþã). Ca rezultat, Finlanda, cu o 
proporþie mare de persoane vârstnice în populaþia 
totalã, comparativ cu Albania, va înregistra mai multe 
decese la 1.000 de locuitori.

Când se comparã populaþiile (de exemplu, pentru a 
vedea þara cu cea mai ridicatã fertilitate) trebuie avut 
grijã ca structura pe vârste a populaþiilor sã nu 
afecteze prea mult comparaþia. Ratele de natalitate ºi 
mortalitate sunt afectate de proporþia persoanelor din 
diferite grupe de vârstã ºi pot genera comparaþii 
înºelãtoare (deºi ratele de mortalitate conduc spre 
astfel de comparaþii înºelãtoare mai mult decât ratele 
de natalitate).

Pentru a face comparaþii relevante, se pot  folosi 
ratele specifice pe vârstã. Comparaþia dintre rata 
anualã de mortalitate pentru persoanele în vârstã de 
60-64 ani din Mexic ºi din SUA, aratã doar proba-
bilitatea ca o persoanã din acea grupã de vârstã din 
ambele þãri sã moarã într-un an dat, comparaþia nefiind 
afectatã de numãrul de persoane din grupa de vârsta 
60-64 ani.

O altã metodã de a compara populaþiile este de a 
standardiza ratele totale. Aceastã metodã aplicã ratele 
specifice pe vârste ale unei þãri la structura pe vârste a 
altei þãri ºi aratã câte decese ar avea prima dintre ele 
într-un an dacã ar avea structura pe vârste a celei de-a 
doua.

Compararea
populaþiilor
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Împreunã cu ratele de natalitate, structura pe vârste 
este „motorul” care conduce la creºterea unei populaþii 
sau la scãderea ei. În multe þãri în curs de dezvoltare, 
proporþia mare a populaþiei tinere garanteazã cã acea 
populaþie va continua sã creascã, chiar dacã fertilitatea 
trece printr-o perioadã de declin ºi se ajunge pânã la 
nivelul „ratei de înlocuire” (vezi Momentum 
demografic). Efectul unei rate de natalitate ridicate 
asupra structurii pe vârste poate fi observat în Burkina 
Faso, unde femeile au în medie câte 7 copii. În 1995, 
erau aproximativ 458.000 de persoane în grupa de 
vârstã 35-39 ani, dar 2.000.000 de persoane în vârstã 
de sub 5 ani ºi 1.600.000 persoane în grupa de vârstã 
5-9 ani.

Structura 
pe vârste 
ºi creºterea
populaþiei

Rata brutã de mortalitate în Statele Unite a fost de 8,6 decese 
la 1.000 de locuitori în 1990. Rata brutã de mortalitate în 

Mexic a fost de 5,2. Dar, dacã structura pe vârste a Mexicului 
ar fi fost ca cea a Statelor Unite în acel an, rata standardizatã 
(ajustatã) de mortalitate a Mexicului ar fi fost de 9,8 la 1.000 

de locuitori, mai ridicatã decât a Statelor Unite.
…

În acest exemplu s-a folosit structura pe vârste a populaþiei 
Statelor Unite din 1990 ca standard; în acest fel, rata 

standardizatã de mortalitate în Statele Unite ar rãmâne la 8,6. 
În acelaºi mod, se poate folosi ca standard structura pe vârste 

a Mexicului sau a oricãrei alte þãri.
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Fertilitateacapitolul 3

Fertilitatea se referã la numãrul de copii nãscuþi de 
o femeie în perioada ei fertilã. Aceasta diferã de 
fecunditate, care aratã capacitatea fiziologicã a 
unei femei de a procrea. Fertilitatea este mani-
festarea fecunditãþii. Fertilitatea este determinatã 
direct ºi indirect de o serie de factori de ordin 
social, cultural, economic, de sãnãtate ºi de mediu. 
Factorii care influenþeazã direct fertilitatea sunt 
prezentaþi în capitolul 4.

Rata de natalitate (engl. birth rate, crude birth 
rate), numitã ºi rata brutã de natalitate, indicã numãrul  
nãscuþilor vii la 1.000 de locuitori* într-un an de 
referinþã.

Rata de
natalitate

* Majoritatea ratelor anuale, cum este ºi cea de natalitate, sunt calculate 
pentru populaþia de la mijlocul anului (1 iulie), aceasta fiind consideratã 
populaþia medie.
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În Kuweit, în 1994, s-au înregistrat 24 nãscuþi-vii 
la 1.000 locuitori. 

…
Pe glob, ratele de natalitate diferã foarte mult. În 1995, Vestul 
Saharei înregistra o ratã de 47 nãscuþi-vii la 1.000 de locuitori, 

în timp ce Italia înregistra doar 9 nãscuþi-vii la 1.000 de 
locuitori în 1996.

...
În România, în 2005, rata de natalitate a fost de 

10,2 nãscuþi-vii la 1.000 de locuitori.

24,01.000
1.620.086

38.868
K

populatieiTotalul

viinascutinoudeNumarul
=´=´

Numãrul nãscuþilor-vii

Populaþia totalã



Natalitatea reprezintã doar una dintre componentele 
miºcãrii naturale a populaþiei ºi rata de natalitate nu 
trebuie confundatã cu rata de creºtere, care include 
toate componentele (nãscuþi, decedaþi ºi sold 
migrator). 

Rata generalã de fertilitate (engl. general fertility 
rate), numitã ºi rata de fertilitate, reprezintã numãrul 
de  nãscuþi-vii la 1.000 de femei de vârstã fertilã (15-
49 ani) dintr-un an de referinþã*.

Rata generalã de fertilitate este un indicator mai 
rafinat decât rata de natalitate, deoarece leagã numãrul 
nãscuþilor-vii de grupa de populaþie supusã riscului de 
a naºte (femeile în vârstã fertilã de 15-49 ani). Aceastã 
rafinare ajutã la eliminarea distorsiunilor ce pot apãrea 
din cauza distribuþiei populaþiei pe vârstã ºi sex. 
Astfel, rata generalã de fertilitate este o bazã mai 
solidã pentru comparaþiile între populaþii decât rata 
brutã a natalitãþii.

Rata
generalã de
fertilitate

Rata 
specificã 
de fertilitate

* În scopuri statistice, vârsta fertilã la femei este consideratã a fi între 
15-44 sau 15-49 ani. 
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În Ecuador, în 1995, s-au înregistrat 62 de nãscuþi-vii la 
1.000 de femei în vârstã de 15-49 ani.

…
În Yemen în anii 1990, rata generalã de fertilitate a fost de 238 
de nãscuþi-vii la 1.000 de femei de vârstã fertilã - una din cele 
mai ridicate din lume. În Cehia, în 1996, a fost o ratã foarte 
scãzutã, de 34 de nãscuþi-vii la 1.000 femei de vârstã fertilã.

...
În anul 2005, în România, rata fertilitãþii a fost de 39,4 nãscuþi-

vii la 1.000 femei în vârstã de 15-49 ani, faþã de 38,4%  în 2004.

62,01.000
2.923.344

181268
K

anifemeilorNumarul

viinascutinoudeNumarul
=´=´

- 4915

Numãrul nãscuþilor-vii

Populaþia femininã  15-49 ani
181.268

o

Rata specificã de fertilitate (engl. age-specific fertility 
rate) poate fi de asemenea calculatã pe grupe de vârstã 
pentru a vedea diferenþele în comportamentul fertilitãþii 
la vârste diferite ºi pentru a fi comparate în timp. 
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În Austria în 1994, erau aproximativ 81 de nãscuþi-vii la 1.000 
de femei în vârstã de 20-24.

…
În 1993, în Kenya erau 266 nãscuþi-vii la 1.000 de femei din 

grupa de vârstã 20-24; în Brazilia rata era de 153%  ºi în 
Portugalia de 62% .

...
În 2005, în România au fost 73,3 nãscuþi-vii la 1.000 femei din 

grupa de vârstã 20-24 ani.

81,41.000
290.998

23.694
K

anidefemeideNumarul

anidefemeilela

viinascutinoudeNumarul

=´=´
-

-

2420

2420
Numãrul nãscuþilor-vii

de femei în vârstã de 20-24 ani

Populaþia femininã de 20-24 ani

o

o

Rata specificã de ferilitate este expresia raportului 
dintre numãrul nãscuþilor-vii aduºi pe lume de femeile 
de o anumitã vârstã (grupã de vârstã) ºi numãrul total 
al femeilor de aceeaºi vârstã (grupã de vârstã).

În Puerto Rico, în 1994, s-au înregistrat 134 nãscuþi-vii la 
1.000 femei în vârstã de 20-24 ani.

…
În 1994, rata de fertilitate a femeilor în grupa de vârstã 20-24 
ani a fost aproape jumãtate faþã de anul 1965. În 1985 ºi 1994, 

ratele pentru femeile din grupa de vârstã 30-34 ani erau 
aproape egale.

Grupa de vârstã
Anul

20-24 25-29 30-34
1965
1975
1985
1994

257,4
154,9
146,3
133,8

189,6
146,1
132,0
113,5

114,1
91,2
70,6
69,0

Rata specificã de fertilitate la grupa de vârstã 
20-34 de ani, în Puerto Rico, în perioada 1965-1994

nãscuþi-vii la 1000 femei



23

În România, în perioada 1965-1995, rata cea mai ridicatã a 
fertilitãþii era consemnatã la grupa de vârstã 20-24 ani. În 
ultimii zece ani asistãm la o creºtere a ponderii fertilitãþii la 
vârstele mai mari de 25 ani; astfel, în anul 2005, cea mai mare 
ratã a fertilitãþii s-a înregistrat la grupa de vârstã 25-29 ani. 

Grupa de vârstã
Anul

20-24 25-29 30-34
1965
1975
1985
1995
2005

140,7
197,8
191,4
109,5
73,3

99,8
138,5
121,1
73,4
83,9

53,5
71,4
55,2
29,4
51,8

Rata specificã de fertilitate la grupa de vârstã 
20-34 de ani, în România, în perioada 1965-2005

Descendenþa
finalã

Numãrul total de copii nãscuþi la diferite vârste ale 
mamei, dã o estimare a fertilitãþii unei populaþii. 
Aceastã estimare este folositoare numai dacã se 
specificã grupa de vârstã a femeilor care s-a luat în 
calcul. Când calculul se face pentru femeile de peste 
49 de ani, indicatorul se numeºte rata de descendenþã 
finalã (engl. completed fertility rate); aceasta aratã 
numãrul mediu de copii nãscuþi de o anumitã cohortã 
de femei care ºi-au încheiat perioada fertilã.

În 1995, numãrul mediu de copii nãscuþi  de femeile din grupa 
de vârstã 45-49 de ani a fost de 4,9 în Guatemala ºi de 3,4 

în Kazakhstan.

De cele mai multe ori avem nevoie sã cunoaºtem 
nivelul fertilitãþii la un moment dat, fãrã a mai aºtepta 
sfârºitul perioadei fertile. În acest scop se  foloseºte 
rata totalã de fertilitate.

nãscuþi-vii la 1000 femei
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Rata totalã de fertilitate (RTF) (engl. total fertility 
rate) numitã ºi indicatorul conjunctural de fertilitate 
(ICF) exprimã numãrul mediu de copii  pe care o 
femeie de vârstã fertilã i-ar naºte într-un an 
calendaristic, dacã ratele de fertilitate pe grupe de 
vârstã ar rãmâne neschimbate pe parcursul vieþii sale 
fertile. Se determinã ca sumã a ratelor specifice de 
fertilitate dupã vârstã la un moment dat. Aceasta este, 
de fapt, numãrul total de copii pe care i-ar naºte o 
femeie dacã ratele de fertilitate pentru un an 
calendaristic s-ar aplica pe toatã durata perioadei ei 
fertile. (Vezi Calculul ratei totale de fertilitate în 
casetele de la pag. 25).  

RTF este un indicator sintetic; este puþin probabil 
ca vreo femeie sã treacã prin trei decade conform 
ratelor specifice de fertilitate pentru grupa de vârstã a 
unui singur an. În realitate, ratele specifice de fertili-
tate pentru grupele de vârstã fluctueazã de la an la an. 
De exemplu, femeile din grupa de vârstã 15-19 ani, în 
2003, au nãscut mai puþini copii decât femeile din 
aceeaºi grupã de vârstã, sã zicem, din anul 1990. 
Aceasta va determina o scãdere a RTF în 2003, dar 
peste câþiva ani femeile care ºi-au amânat aducerea pe 
lume a copiilor, când vor avea copii, vor determina o 
creºtere a RTF. În acest fel, fluctuaþiile de la an la an 
ale RTF pot reflecta schimbãri în planificarea 
naºterilor, mai degrabã decât schimbãri ale numãrului 
mediu de copii nãscuþi. RTF este unul dintre cei mai 
utili indicatori ai fertilitãþii pentru cã oferã cea mai 
bunã imagine asupra numãrului de copii pe care 
femeile îl au la un moment dat.

Rata totalã
de fertilitate
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Ratele din coloana (3) simuleazã probabilitatea ca o femeie sã 
nascã în fiecare an din viaþa sa fertilã, adicã aproximeazã  
„riscul” de a naºte. Înmulþind fiecare din aceste rate cu 5,  se 
obþine numãrul de copii pe care i-ar avea în fiecare perioadã de 
5 ani. Fiecare femeie prezintã “riscul” de a naºte de cinci ori la 
fiecare grupã de vârstã; de exemplu, 0,124 când are 20 de ani, 
0,124 când are 21 de ani º.a.m.d. Adunând ratele de la toate 
categoriile de vârstã rezultã numãrul de copii pe care i-ar  avea 
pânã împlineºte vârsta de 49 de ani - rata totalã de fertilitate.

4.474
28.013
36.440
27.402
14.044

3.176
182

0,090

 

0,620
0,940

0,750

0,385

0,090

244.000
225.800
194.200

182.300

181.400

177.600

151.100

0,018
0,124
0,188

0,150

0,077

0,018

0,001 0,005

Suma = 2,88

Vârsta

Numãrul
femeilor

Numãrul de
naºteri al gru-
pei de vârstã

Rata de
fertilitate

(2)/(1)

Rata de 
fertilitate pe

grupe de vârstã
(3)*5

Calculul ratei totale de fertilitate (RTF)

RTF a Israelului, 1994

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

1                             2 3 4

846.418

790.489

870.167

823.108

871.298

619.479

775.247

0,034

0,073

0,084

0,052

0,019

0,004

0,000

0,170

0,365

0,420

0,260

0,095

0,020

0,000

28.356

57.908

72.990

42.606

16.298

2.205

129
Suma = 1,33

Vârsta

Numãrul
femeilor

Numãrul de
naºteri al gru-
pei de vârstã

Rata de
fertilitate

(2)/(1)

Rata de 
fertilitate pe

grupe de vârstã
(3)*5

Calculul ratei totale de fertilitate (RTF)
RTF a României, 2005

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

1                             2                              3                             4

Pentru determinarea ratei totale de fertilitate se calculeazã rata 
de fertilitate pe fiecare grupã de vârstã. Ratele de fertilitate 
obþinute se pondereazã cu 5, iar din însumarea lor vom obþine 
RTF. În 2005, rata totalã de fertilitate a fost de 1,33 nãscuþi-vii 
la o femeie. 



În anul 2002, în Israel, rata totalã de fertilitate a fost de 2,9 
nãscuþi-vii la o femeie (sau 2.900 nãscuþi-vii la 1.000 femei). 

Aceasta înseamnã cã ratele specifice pe vârstã au rãmas 
neschimbate, femeile din Israel având probabilitatea de a avea 

fiecare 2,9 copii în timpul perioadei fertile.
…

În unele þãri în curs de dezvoltare, RTF depãºeºte 5 copii la 
o femeie. În majoritatea þãrilor dezvoltate, aceasta este de sub 

2 copii la o femeie.
…

În România, de la 2,2 copii la o femeie în 1989, valoare cu puþin 
superioarã celei necesare unei înlocuiri simple a generaþiilor 

(de 2,1 copii),  rata fertilitãþii totale a coborât la doar 1,3 copii la 
o femeie în anul 1995 ºi s-a menþinut cu uºoare variaþii la acest 
nivel ºi în anii urmãtori. Altfel spus, modelul de fertilitate din 

ultimii ani aratã o scãdere de un copil la o femeie.
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Rata brutã de
reproducere

Rata brutã de reproducere (RBR) (engl. gross 
reproduction rate) este numãrul mediu de fete pe care  
l-ar naºte o femeie în timpul vieþii, dacã în perioda 
fertilã s-ar conforma ratelor specifice de fertilitate pe 
vârste dintr-un anumit an. Aceastã ratã seamãnã cu 
RTF cu diferenþa cã ia în calcul doar fiicele ºi mãsoarã 
literalmente „descendenþa finalã femininã”. 

Rata netã de
reproducere

Rata netã de reproducere (RNR) (engl. net 
reproduction rate) este numãrul mediu de fete pe care 
le-ar naºte o femeie dacã s-ar conforma ratelor 
specifice de fertilitate ºi de mortalitate dintr-un anumit 
an. Aceastã ratã este asemãnãtoare RBR, dar este 
întotdeauna mai scãzutã, deoarece ia în considerare 
faptul cã anumite fiice pot deceda înainte de sfârºitul 
perioadei lor fertile.

Þara

Burkina Faso

Anglia

RBR în 1993

3,50

0,86

RNR în 1993

2,41

0,85

În 1993, Burkina Faso a avut o RBR de 3,50, în timp ce 
Anglia de numai 0,86. Aceasta înseamnã cã, dacã nivelul 

fetilitãþii din 1993 ar fi continuat, o femeie din Burkina Faso 
ar fi avut în medie 3,5 fiice pe parcursul întregii vieþi. Prin 
contrast, în Anglia, o femeie ar fi nãscut în medie mai puþin 

de o fiicã pe durata vieþii ei.
…

În 2005, în România, rata brutã de reproducere a fost de 
0,64, iar rata netã de reproducere a fost de 0,62.
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Rata totalã de fertilitate,1989-2003, Romania 
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Sursa: Institutul Naþional de Statisticã, România, 2005

Raportul
copii - femei

Raportul copii - femei (engl. child-woman ratio) este 
numãrul de copii în vârstã de sub 5 ani care revin la 
1.000 de femei de vârstã fertilã într-un an de referinþã. 
Acest raport poate fi calculat pe baza datelor de la 
recensãmintele populaþiei sau a datelor provenite din 
anumite anchete, în acest fel obþinându-se date 
referitoare la fertilitate, în cazul în care nu sunt 
disponibile statistici referitoare la naºteri.

2791.000
4.674.000

1.304.000
K

anifemeideNumarul

anicopiideNumarul
=´=´
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<
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5Numãrul de copii

Numãrul de femei de 15-49 ani

Numãrul de copii sub 5 ani

În Australia în 1995, au fost 279 copii sub 5 ani la 1.000 de 
femei în vârstã fertilã (15-49 ani).

…
În 1995, raportul copii-femei în Slovenia a fost de 191, iar  în 
Uganda a fost de 905 copii sub 5 ani la 1.000 femei de vârstã 

15-49 ani.
…

În România, în 2005,  raportul copii-femei a fost 188 copii sub 
5 ani la 1.000 femei de vârstã 15-49 ani.

Rata totalã de fertilitate în România, 1989-2003
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Nivelul de
înlocuire al

fertilitãþii

Momentum
demografic

Nivelul de înlocuire al fertilitãþii (engl. replacement 
level fertility) sau rata de înlocuire, este nivelul 
fertilitãþii la care femeile din aceeaºi cohortã au (în 
medie) exact atâtea fiice încât sã le poatã „înlocui” în 
populaþia totalã. O ratã netã de reproducere de 1,00 
este egalã cu nivelul de înlocuire. Odatã ce nivelul de 
înlocuire a fost atins, numãrul naºterilor se va 
echilibra treptat cu numãrul deceselor ºi, în absenþa 
imigraþiei ºi emigraþiei, o populaþie se va opri din 
creºtere devenind staþionarã. Timpul în care acest 
proces se desfãºoarã variazã foarte mult în funcþie de 
structura pe vârste a populaþiei.

În prezent, toate þãrile dezvoltate se aflã la sau sub 
nivelul de înlocuire. În anul 2000, Finlanda, cu o ratã 
netã de reproducere de 0,84, era sub rata de înlocuire; 
cu toate acestea, populaþia Finlandei creºte.

RTF poate fi folositã de asemenea pentru a indica 
nivelul de înlocuire al fertilitãþii prin evidenþierea 
numãrului mediu de copii suficient pentru a înlocui 
ambii pãrinþi în populaþie. Astãzi, în þãrile dezvoltate, 
o RTF de aproximativ 2,1 este consideratã a fi nivel de 
înlocuire. Sunt necesare rate totale de fertilitate (RTF) 
mai ridicate de 2,0 (un copil pentru fiecare pãrinte) 
pentru a asigura nivelul de înlocuire, deoarece se nasc 
puþin mai mulþi bãrbaþi decât femei ºi nu toate femeile 
supravieþuiesc pânã la încheierea vieþii fertile. În þãrile 
în curs de dezvoltare, care au rate de mortalitate 
ridicate, este necesarã o RTF mai mare de 2,1 pentru a 
atinge nivelul de înlocuire.

Momentum demografic (engl. population momentum) 
se referã la tendinþa unei populaþii de a continua sã 
creascã dupã ce nivelul de înlocuire al fertilitãþii a fost 
atins. O populaþie care a atins nivelul de înlocuire al 
fertilitãþii poate continua sã creascã câteva decenii 
pentru cã nivelul crescut al fertilitãþii din trecut 
conduce la o pondere mare a persoanelor în grupele de 
vârstã tânãrã. Numãrul total de naºteri continuã sã 
devanseze numãrul de decese pe mãsurã ce aceºti 
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tineri devin pãrinþi. Pânã la urmã, acest grup 
îmbãtrâneºte ºi numãrul de decese creºte, devenind 
egal sau devansând numãrul de naºteri. În acest fel va 
fi nevoie de 2-3 generaþii (50-70 ani) înainte ca fiecare 
nouã naºtere sã fie compensatã de un deces în acea 
populaþie. Cu toate cã nivelul de înlocuire al fertilitãþii 
a fost atins în Finlanda spre sfârºitul anilor ´60, încã 
sunt cu aproape 10.000 de naºteri mai mult decât 
decese în fiecare an.

Rata de natalitate a femeilor necãsãtorite (engl. birth 
rate for unmarried women) este numãrul nãscuþilor-vii 
de femeile necãsãtorite la 1.000 de femei necãsãtorite 
în vârstã de 15-49 ani în anul de referinþã. Aceasta ratã 
indicã numãrul de copii nãscuþi de femeile necãsã-
torite ºi nu trebuie confundatã cu procentajul copiilor 
nãscuþi în afara cãsãtoriei descris mai jos.

Rata de
natalitate 
a femeilor
necãsãtorite

Procentajul nãscuþilor-vii în afara cãsãtoriei (engl. 
percentage of births outside marriage) este proporþia 
(ponderea) nãscuþilor-vii de femeile necãsãtorite 
(niciodatã cãsãtorite, vãduve sau divorþate) în numãrul 
total de nãscuþi-vii într-un an, exprimatã procentual. 
Acest indicator face legãtura dintre numãrul de naºteri 
ale femeilor necãsãtorite ºi numãrul total de naºteri.

În 1996, în Olanda, au fost înregistraþi 18 nãscuþi-vii la 1.000 
de femei necãsãtorite în vârstã de 15-49 ani.

 …
În 2005, în România s-au înregistrat 26 nãscuþi-vii la 1.000 de 

femei necãsãtorite în vârstã 15-49 ani.

18.51.000
190.747

35.288
K

viinascutinou

detotalNumarul

nemaritatefemeilela

viinascutinoudeNumarul

=´=´

Numãrul nãscuþilor-vii
de femeile necãsãtorite

Numãrul femeilor 
necãsãtorite de 15-49 ani

32.400

1.810.055
17,9

Procentajul
nãscuþilor-vii
în afara
cãsãtoriei



Procentajul naºterilor în afara cãsãtoriei poate 
creºte în timp ce rata de fertilitate a femeilor 
necãsãtorite este în declin sau rãmâne stabilã. Acest 
lucru se poate întâmpla când creºte proporþia femeilor 
necãsãtorite.

În 1997, în Olanda, ponderea naºterilor în afara cãsãtoriei 
a fost de 18,5%.

…
În 1999, procentajul naºterilor în afara cãsãtoriei în Suedia       

a fost de 55,3%, iar în Grecia a fost de 4,0%.
…

În anul 2005, în România, ponderea copiilor nãscuþi în afara 
cãsãtoriei era de 28,5 %.

18,51.00
190.747

35.288
K

aninemaritate

femeilorNumarul

nemaritatefemeilela

viinascutinoudeNumarul

=´=´

- 4915

Numãrul nãscuþilor-vii
de femeile necãsãtorite

Numãrul nãscuþilor-vii
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Proporþia femeilor care trãiesc în cuplu (cãsãtorite 
sau în uniuni consensuale) este afectatã de alþi factori 
demografici ce includ: vârsta la prima cãsãtorie sau 
uniune consensualã, continuitatea cãsãtoriei sau a 
uniunii, ratele de divorþialitate, ratele de separare, 
ratele de recãsãtorie ºi nivelul mortalitãþii masculine.

Pocentajul femeilor care trãiesc în cuplu (engl. 
percentage of women in union) este, câteodatã, estimat 
prin procentajul femeilor de vârstã fertilã care sunt 
cãsãtorite legal ºi se calculeazã ca pondere (exprimatã 
procentual) a femeilor de vârstã fertilã cãsãtorite legal 
în numãrul total al femeilor în vârstã fertilã (15-49 
ani). 

Factorii de influenþã ai fertilitãþii capitolul 4

Fertilitatea este influenþatã de factori culturali, sociali 
ºi economici. Cei mai mulþi dintre aceºtia influ-
enþeazã direct urmãtorii patru indicatori: (1) proporþia 
femeilor care trãiesc în cuplu; (2) procentajul 
femeilor ce folosesc contraceptive; (3) proporþia 
femeilor care nu pot rãmâne gravide într-o anumitã 
perioadã, principala cauzã fiind alãptarea; (4) nivelul 
avorturilor provocate. Cunoaºterea acestor indicatori 
oferã indicii asupra potenþialelor schimbãri ale 
tendinþelor fertilitãþii ºi ne ajutã sã înþelegem schim-
bãrile survenite.

Procentajul 
femeilor 
care trãiesc 
în cuplu
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În Indonezia în 1996, 69% din femeile de vârstã fertilã 
erau cãsãtorite.

…
În România în 2006, din 100 femei în vârstã de 15-49 

ani, 46 erau cãsãtorite.

68,9100
56.670.000

39.002.000
100

ani

femeideNumarul

animaritate

femeideNumarul

=´=´

-

-

)4915(

)4915(
Numãrul de femei cãsãtorite

în vârstã de 15-49 ani

Numãrul total de femei
în vârstã de 15-49 ani

În þãrile în care uniunile consensuale depãºesc ca 
numãr cãsãtoriile legale, numãrul uniunilor consen-
suale poate fi folosit pentru a aproxima ponderea 
femeilor care trãiesc în cuplu.

Procentajul femeilor care alãpteazã (engl. percentaj 
of women breastfeeding) este un indicator util în 
determinarea numãrului femeilor care ar putea sã 
rãmânã însãrcinate, deoarece alãptarea exclusivã a 
unui copil poate prelungi perioada de timp pânã la 
reapariþia menstruaþiei ºi reinstalarea fecunditãþii.

Procentajul
femeilor care

alãpteazã

Aproape 100% din femeile din Nepal care au fost subiectul 
unui studiu în 1996 ºi aveau un copil sub 1 an, alãptau.

…
Conform „Studiului Sãnãtãþii Reproducerii” realizat în 

România în 2004,  88,3% din numãrul total al femeilor cu 
copii sub 1 an au alãptat pânã la vârsta de 9 luni a copilului.

99,6100
1.361

1.356
100

ansubcopiicu

femeideNumarul

alapteazaceansubcopiicu

femeideNumarul

=´=´

1

1
Numãrul de femei cu copii

sub 1 an ce alãpteazã

Numãrul de femei
cu copii sub 1 an

Rata de prevalenþã a contracepþiei (engl. 
contraceptive prevalence rate) reprezintã numãrul de 
femei de vârstã fertilã care folosesc metode 
contraceptive care revin la 100 de femei de vârstã 

Rata de 
prevalenþã a 

contracepþiei



33

fertilã. Acest indicator oferã o imagine asupra 
numãrului de femei care au un risc scãzut de concepþie 
la un moment dat. Indicatorul poate fi calculat pentru 
toate femeile sau pentru anumite subgrupe cum ar fi 
femeile cãsãtorite, femeile necãsãtorite, femeile care 
sunt active sexual. În paralel, se utilizeazã ºi un alt 
indicator, rata de prevalenþã a contracepþiei pentru 
femeile care utilizeazã metode contraceptive moderne.

În Bangladesh în 1996-1997, rata de prevalenþã a contracepþiei la 
femeile de 15-49 de ani era de 49%.

…
Folosirea contracepþiei de cãtre femei variazã de la mai puþin de 
20% în multe þãri din Africa pânã la 75% ºi chiar mai mult, în 

multe þãri din Europa, Australia, Brazilia ºi câteva þãri din Estul ºi 
Sud-Estul Asiei.

…
„Studiul Sãnãtãþii Reproducerii” realizat în 2004 în România, 
evidenþiazã cã 70% din numãrul total al femeilor cãsãtorite 

utilizeazã metode contraceptive.

49,2100
10.707

5.268
100
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Numãrul total de femei de 15-49 ani

Rata avorturilor (engl. abortion rate) este numãrul de 
avorturi care revin la 1.000 de femei de vârstã fertilã 
(15-49 ani). Aceastã ratã nu trebuie confundatã cu 
raportul avorturilor, descris pe pagina urmãtoare.

Rata
avorturilor

În 1996, s-au înregistrat 35 de avorturi la 1.000 femei de 
vârstã fertilã în Ungaria.

…
În 1996, rata avorturilor în Bulgaria a fost de 54. În 1994, 

în Japonia a fost de 14 la 1.000 femei de 15-49 ani.
…

În România, în 2005, s-au înregistrat 29 de avorturi la 
1.000 femei din grupa de vârstã 15-49 ani.

34,81.000
2.200.300

76.600
K

ani

femeiNumarul

avorturideNumarul
=´=´

- 4915
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Raportul avorturilor (engl. abortion ratio) este 
numãrul de avorturi la 1.000 de nãscuþi-vii într-un an 
de referinþã. Acest raport nu trebuie confundat cu rata 
avorturilor.

Raportul
avorturilor

727,61.000
105.272

76.600
K

viinascutinoudeNumarul

avorturideNumarul
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În 1996, au fost 728 avorturi la 1.000 de nãscuþi-vii în 
Ungaria.

…
    În Singapore, în 1994, au fost 311 avorturi la 1.000 

nãscuþi-vii.
…

În 1996, în Romania, raportul avorturilor a fost de 1.972 la 
1.000 nãscuþi-vii, iar în 2005, raportul avorturilor a fost de 

740 avorturi la 1.000 nãscuþi-vii.

Numãrul de avorturi

Numãrul de nãscuþi-vii
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Mortalitatea capitolul 5

Mortalitatea se referã la decesele din cadrul unei 
populaþii. Probabilitatea de deces într-o anumitã 
perioadã de timp este influenþatã de mulþi factoi 
precum vârstã, sex, rasã, ocupaþie ºi categorie 
socialã. Incidenþa deceselor dezvãluie multe 
aspecte referitoare la condiþiile de viaþã ale 
populaþiei ºi de îngrijire a sãnãtãþii.

Rata de mortalitate (engl. death rate, mortality rate) 
numitã ºi rata brutã de mortalitate (crude death rate) 
este numãrul de decese care revin la 1.000 de locuitori 
într-un an de referinþã. 

Rata de
mortalitate

6,61.000
61.644.000

405.000
K

totalaPopulatia

decesedeNumarul
=´=´

La începutul anilor '90 rata de mortalitate în Turcia era de 7 
la 1.000 locuitori.

…
La începutul anilor '90 rata de mortalitate în Guineea era de 

20 la 1.000 locuitori, în timp ce în Singapore era de 5 la 
1.000 locuitori.

...
În anul 2005, în România s-au înregistrat 262,1 mii decese, 

cu 3,2 mii mai multe decât în 2004; rata mortalitãþii a crescut 
de la 11,9‰, în 2004, la 12,1‰ în 2005.

Numãrul de decese
Populaþia totalã
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Rata 
specificã de

mortalitate
 pe vârste

Rata specificã de mortalitate pe vârste (engl. age-
specific death rate) mãsoarã frecvenþa deceselor pe 
grupe de vârstã ºi se foloseºte pentru a compara 
mortalitatea la diferite vârste sau la aceeaºi vârstã de-a 
lungul timpului. Datoritã faptului cã mortalitatea 
variazã foarte mult în funcþie de sex ºi rasã, ratele de 
mortalitate pe vârste sunt de cele mai multe ori 
determinate separat pentru bãrbaþi ºi femei sau pentru 
diferite grupuri rasiale dintr-o populaþie. De asemenea 
se pot face comparaþii între þãri sau regiuni.

Rata brutã de mortalitate este influenþatã de multe 
caracteristici ale unei populaþii, în mod particular de 
structura pe vârste. Se recomandã, ca atunci când se 
comparã ratele de mortalitate între þãri (vezi Compa-
rarea populaþiilor - pag. 18), sã se ajusteze diferenþele 
din structura pe vârste înainte de a se trage concluzii 
despre starea sãnãtãþii, nivelul economic ºi condiþiile 
de mediu ale unei þãri. De exemplu, în anul 2002, rata 
brutã a mortalitãþii în Suedia era mai mare decât cea 
din Panama - 11 la 1.000 de locuitori, comparativ cu 5 
la 1.000 de locuitori - în ciuda faptului cã speranþa de 
viaþã în Suedia era de 80 de ani, în timp ce în Panama 
era de doar 74 de ani. Rata mai mare a Suediei este 
atribuitã diferenþelor din structura pe vârste dintre cele 
douã þãri. „Bãtrâna” Suedie are 18 % din totalul 
populaþiei în grupa de vârstã 65 de ani ºi peste, unde 
decesele au o probabilitate mai mare de a surveni, în 
timp ce în „tânãra” Panama, proporþia persoanelor 
vârstnice este de doar 6% din totalul populaþiei. Astfel, 
Suedia are în fiecare an o proporþie a deceselor în 
populaþia totalã mai mare decât Panama, cu toate cã 
Suedia are condiþii mai bune de îngrijire a sãnãtãþii. 
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În Puerto Rico, în 1994, rata specificã de mortalitate pentru 
grupa de vârstã 40-44 ani  a fost de 4,4 la 1.000 de persoane de 

40-44 ani.
…

Prin comparaþie, în Puerto Rico, rata de mortalitate specificã 
vârstei de 70-74 ani, în 1994, a fost de 33,0 la 1.000 de 

persoane din aceastã grupã de vârstã.
…

În România, în 2005, rata mortalitãþii specifice pentru 
populaþia masculinã la grupa de vârstã 55-59 ani  a  fost de 

17,6‰, iar rata mortalitãþii pentru populaþia femininã la 
aceeaºi grupã de vârstã a fost de 7,5‰.

Numãrul de decese 40-44 ani

Populaþia 40-44 ani

Rata de
mortalitate 
pe cauze de 
deces

Rata de mortalitate pe cauze de deces (engl. cause-
specific death rate) aratã intensitatea deceselor provo-
cate de o anumitã cauzã. Se calculeazã prin raportarea 
numãrului deceselor determinate de o anumitã cauzã 
la numãrul total al populaþiei ºi se exprimã în decese 
la 100.000 de locuitori pentru cã, în cazul celor mai 
multe cauze de deces, ratele de incidenþã sunt foarte 
scãzute. 

205,2100.000
3265.283.78

544.278
K

totalaPopulatia

canceruluicauzadinDecese
=´=´

În 1996, în Statele Unite, din cauza cancerului au murit 205 
persoane la 100.000 de locuitori.

…
Decesele înregistrate în 2005 în România, au ca principalã 

cauzã bolile aparatului circulator, cu o ratã de 753,8 decese la 
100.000 locuitori.

Decese din cauza cancerului

Populaþia totalã
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Rata de mortalitate pe principalele cauze de deces ºi pe sexe, în RomâniaRata de mortalitate pe principalele cauze de deces ºi pe sexe, în România

2002 2003

Total TotalMasculin MasculinFeminin Feminin

Total

Boli ale aparatului circulator

Tumori

Boli ale aparatului respirator

Boli ale aparatului digestiv

Boli infecþioase ºi parazitare

Accidente, otrãviri, traumatisme

Alte cauze

Total

Boli ale aparatului circulator

Tumori

Boli ale aparatului respirator

Boli ale aparatului digestiv

Boli infecþioase ºi parazitare

Accidente, otrãviri, traumatisme

Alte cauze

1237,3

767,9

198,2

70,3

74,0

15,0

66,6

12,3

1357,6

755,9

237,6

88,7

94,1

23,0

105,4

14,1

1122,5

779,3

160,6

52,8

54,7

7,4

29,5

10,6

1226,6

762,1

201,0

64,7

71,5

14,1

65,0

13,0

1345,5

749,8

240,9

83,2

90,8

21,9

102,0

15,2

1113,2

773,8

162,9

47,0

53,0

6,6

29,7

10,9

decese la 100.000 locuitori

Sursa: Institutul Naþional de Statisticã, România 2004

Proporþia
deceselor 

dintr-o cauzã
specificã

Decesele ce au survenit dintr-o anumitã cauzã (engl. 
proportion dying of a specific cause) pot fi exprimate ca 
un procentaj din numãrul total de decese.

23,4100
2.322.421

544.278
K

decesedetotalNumarul

canceruluicauzadinDecese
=´=´

Decese din cauza cancerului

Numãrul total de decese

În 1996, 23% din numãrul total al deceselor din Statele 
Unite au fost provocate de cancer.

…
62% din totalul deceselor înregistrate în România în anul 

2005, sunt datorate bolilor aparatului circulator.

Cauzele deceselor variazã foarte mult de la o 
populaþie la alta, de la o perioadã la alta ºi sunt 
influenþate de mai mulþi factori, inclusiv de starea de 
sãnãtate ºi factorii de mediu. În 1990, în Statele Unite, 
boala care a cauzat cele mai multe decese a fost din 
clasa pneumonie-bronºitã-gripã, 17,2% din numãrul 
total de decese fiind din aceastã cauzã. Bolile de inimã 
au dus la 7,1% din totalul deceselor. Totuºi, pânã în 
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1996, bolile de inimã au constituit cauza principalã a 
deceselor (31,6% din numãrul total de decese), în timp 
ce bolile din clasa pneumonie-bronºitã-gripã au dus 
doar la 3,6% din numãrul de decese. Proporþia 
deceselor dintr-o anumitã cauzã nu trebuie confundatã 
cu rata specificã de mortalitate pe cauze. 

Rata de mortalitate infantilã (engl. infant mortality 
rate) este numãrul deceselor copiilor sub 1 an care 
revin la 1.000 de nãscuþi-vii în anul de referinþã. Rata 
de mortalitate infantilã este un indicator al stãrii de 
sãnãtate a unei populaþii. 

Rata de
mortalitate
infantilã

16,81.000
595.816

10.016
K

viinascutinoudeNumarul

ansubcopiiloral
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1

S-au înregistrat 17 decese ale copiilor sub 1 an la 1.000 de 
nãscuþi-vii în Venezuela în 1996.

…
În 1996, în Suedia, a fost raportatã cea mai scãzutã ratã de 
mortalitate infantilã, de 3,5 la 1.000 de nãscuþi-vii. O ratã 

ridicatã a mortalitãþii infantile a fost înregistratã în Malawi, în 
1997, care a fost estimatã la 140 decese la 1.000 nãscuþi-vii.

…
În anul 2005, în România, s-au înregistrat 3.310 decese ale 
copiilor sub un an, rata mortalitãþii infantile fiind de 15,0 la 

1.000 nãscuþi-vii.

Numãrul deceselor
copiilor sub 1 an

Numãrul nãscuþilor-vii

Mortalitatea
maternã

Mortalitatea maternã (engl. maternal mortality ratio) 
se calculeazã ca un raport ºi reprezintã numãrul 
femeilor care au decedat în urma complicaþiilor din 
timpul sarcinii sau naºterii într-un an de referinþã, care 
revin la 100.000 de nãscuþi-vii din acel an. Sunt 
incluse decesele din cauza complicaþiilor, avortului 
spontan sau provocat. 
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13,1100.000
1.408.159

185
K

viinascutinoudeNumarul

maternedecesedeNumarul
=´=´

Numãrul deceselor materne

Numãrul nãscuþilor-vii

Au fost 13 decese materne la 100.000 de nãscuþi-vii în Rusia 
în 1994.

…
În 2005, în România, mortalitatea maternã a înregistrat o 

scãdere faþã de 2004 (17 decese materne la 100.000 nãscuþi-vii 
în 2005 faþã de 24 decese materne la 100.000 nãscuþi-vii 

în 2004).

Acest indicator este denumit uneori rata mortali-
tãþii materne. Pentru claritate este util sã se specifice 
numitorul. Rata corectã de mortalitate maternã se 
determinã ca numãr de decese materne la 100.000 
femei de vârstã fertilã. 

În practicã, decesul matern este definit ca decesul 
unei femei în timpul sarcinii sau într-o perioadã de 42 
de zile dupã terminarea sarcinii, din cauze legate sau 
agravate de sarcinã sau de managementul acesteia, 
excluzând accidentele ºi alte incidente. 

Speranþa de viaþã (engl. life expectancy) este o 
estimare a numãrului mediu de ani pe care o persoanã 
i-ar trãi, dacã ratele de mortalitate specifice pe vârste 
ale unui an de referinþã ar rãmâne neschimbate pe 
parcursul întregii sale vieþi. Speranþa de viaþã este un 
indicator ipotetic pentru cã se bazeazã pe ratele de 
mortalitate existente, iar acestea se pot schimba pe 
parcursul vieþii unei persoane. Speranþa de viaþã a 
fiecãrei persoane se schimbã pe mãsurã ce persoana 
îmbãtrâneºte sau tendinþele mortalitãþii se schimbã.

Speranþa
de viaþã

Dacã ratele de mortalitate pe vârste din anul 2000 ar rãmâne 
neschimbate, bãrbaþii din Brazilia nãscuþi în anul 2000 ar avea 

speranþa de viaþã de 65 de ani, iar femeile de 73 ani.
…

În România, speranþa de viaþã, în 2005, a fost de 71,76 ani. 
Femeile au o duratã medie a vieþii de 75,47 ani, mai mare cu 7,28 

ani decât a bãrbaþilor.
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Pentru cã speranþa de viaþã diferã semnificativ în 
funcþie de sex, vârsta în ani împliniþi ºi rasã, aceste 
categorii sunt prezentate separat. Speranþa de viaþã la 
naºtere este cel mai folosit indicator al speranþei de 
viaþã. Acesta este un bun indicator pentru starea de 
sãnãtate a populaþiei. 

Speranþa de viaþã diferã mult de la o þarã la alta. În 
1996, speranþa de viaþã în Malawi era de 46 de ani 
comparativ cu Japonia, unde aceasta era de 80 de ani. 
În 1996, femeile din Japonia se bucurau de cea mai 
ridicatã speranþã de viaþã din lume, de 83 de ani.

Trebuie menþionat cã speranþa de viaþã, scãzutã din 
þãrile în curs de dezvoltare este rezultatul, în mare 
parte, al unei rate de mortalitate infantilã ridicate. În 
1994, de exemplu, speranþa de viaþã la naºtere a 
femeilor din Bangladesh era de 58 de ani, dar dacã 
supravieþuiau pânã la vârsta de 1 an, aveau o speranþã 
de viaþã de 62 de ani.

Tabela de mortalitate (engl. life table) unul dintre 
cele mai puternice instrumente în demografie, este 
folositã pentru a simula evoluþia mortalitãþii pe 
parcursul vieþii unei populaþii. Acest lucru se 
realizeazã prin aplicarea ratelor specifice de 
mortalitate pe vârste la o populaþie ipoteticã de 
100.000 de persoane nãscute în acelaºi timp. Pentru 
fiecare an din tabela mortalitãþii, decesele micºoreazã 
inevitabil numãrul populaþiei ipotetice pânã când, 
chiar ºi cei mai bãtrâni membri ai populaþiei 
decedeazã.

La pagina urmãtoare, este prezentatã tabela 
prescurtatã de mortalitate pentru bãrbaþii din Malaezia, 
pentru anul 1995. Aceastã tabelã se bazeazã pe ratele 
de mortalitate ºi este prescurtatã pentru a prezenta 
datele pe intervale de vârstã de cinci ani, nu pe 
fiecare an.

Coloana 1 aratã proporþia fiecãrei grupe de vârstã 
care moare în fiecare interval de vârstã. Datele se 

Tabela de
mortalitate
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bazeazã pe mortalitatea observatã (înregistratã) a 
populaþiei. Coloana 2 aratã numãrul de persoane în 
viaþã la începutul fiecãrui interval de vârstã, începând 
cu 100.000 de persoane la naºtere. Fiecare grupã de 
vârstã conþine populaþia care a supravieþuit grupei 
precedente. Coloana 3 aratã numãrul de persoane care 
ar muri în fiecare interval de vârstã (Coloana 1 x 
Coloana 2 = Coloana 3).

Coloana 4 aratã numãrul total persoane-ani trãiþi în 
cadrul fiecãrui interval de vârstã. Coloana 5 aratã 
numãrul total de ani rãmaºi de trãit pentru populaþia 
din acel interval de vârstã ºi din intervalele urmãtoare. 
Acest indicator ia în considerare frecvenþa deceselor 
ce vor avea loc în acest interval ºi în toate intervalele 
urmãtoare. Pe mãsurã ce se înainteazã în vârstã ºi 
numãrul populaþiei scade, numãrul total de persoane-
ani rãmaºi de trãit al supravieþuitorilor scade.

Speranþa de viaþã este arãtatã în Coloana 6. 
Numãrul total de persoane-ani trãiþi într-un interval 
plus intervalele urmãtoare, împãrþit la numãrul de 
persoane ce sunt în viaþã la începutul acelui interval, 
reprezintã speranþa de viaþã - numãrul mediu de ani 
rãmaºi de trãit de cãtre o persoanã pentru un interval 
de timp dat (Coloana 5 / Coloana 2 = Coloana 6). De 
exemplu, împãrþind numãrul de persoane-ani, cores-
punzãtor bãrbaþilor din Malaezia care supravieþuiesc 
pânã la vârsta de 70 ani (602.260), la numãrul acestor 
persoane (59.464), rezultã cã aceºtia au o speranþã de 
viaþã suplimentarã de 10,1 ani. 

Odatã cu vârsta, speranþa de viaþã creºte - un fel de 
„bonus” pentru supravieþuire. Spre exemplu, cei 
59.464 bãrbaþi din Malaezia care supravieþuiesc pânã 
la vârsta de 70 de ani, se pot aºtepta sã trãiascã încã 10 
ani, cu mult peste speranþa lor de viaþã la naºtere care 
era de 69 de ani.

Tabela de mortalitate pe ani de vârstã a populaþiei 
României în 2005 porneºte de la o generaþie ipoteticã 
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de 100.000 persoane. Indicatorii tabelei de mortalitate 
au urmãtoarea semnificaþie: L(x) - numãrul supravie-
þuitorilor de vârsta x (câte persoane din generaþia 
ipoteticã de 100.000 nãscuþi-vii mai sunt în viaþã la 
împlinirea vârstei exacte de x ani); D(x) - numãrul 
decedaþilor între vârstele x ºi x+1 ani aratã câþi din 
supravieþuitorii vârstei x ani mor înainte de a împlini 
vârsta de x+1 ani; Q(x) - probalitatea de deces între 
vârstele x ºi x+1 ani care aratã riscul la care este 
expusã o persoanã care a împlinit x ani sã moarã 
înainte de a împlini x+1 ani; P(x) - probabilitatea de 
supravieþuire între vârstele x ºi x+1  ºi aratã ºansele pe 
care le are o persoanã care a împlinit vârsta x ani sã fie 
în viaþã la împlinirea vârstei x+1 ani; LM(x) - 
reprezintã numãrul total de persoane-ani trãiþi în 
intervalul de vârstã x la x+1 ani; T (x) - numãrul total 
de persoane-ani pe care i-ar mai trãi supravieþuitorii; 
E(x) - speranþa de viaþã la vârsta x indicã numãrul 
mediu de ani rãmaºi de trãit pentru o persoanã care 
supravieþuieºte vârstei x. 

Coloana 1  aratã numãrul de persoane în viaþã la 
începutul fiecãrui interval de vârstã, începând cu 
100.000 de persoane la naºtere. Coloana 3 aratã 
probabilitatea de deces în fiecare interval de vârstã 
care se obþine prin formula: coloana 3  = coloana 2 / 
coloana 1. 

Coloana 4,  probabilitatea de supravieþuire se 
obþine dupã formula: coloana 1 - coloana 3. 

Coloana 5, LM(x) numãrul de persoane-ani trãiþi 
între douã vârste, se obþine ca medie aritmeticã a 
numãrului de supravieþuitori între douã vârste x ºi 
x+1. Coloana 6, T(x) reprezintã valorile însumate ale 
lui LM(x) din coloana 5. 

Speranþa de viaþã, E(x) din coloana 7 = coloana 6 / 
coloana 1.

Speranþa de viaþã la naºtere a populaþiei României 
în anul 2005 a fost de 71,76 ani.
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1                     2                  3                  4                    5                   6

Vârsta Numãrul de
persoane 
în viaþã la
începutul

intervalului

Numãrul de
decese în
intervalul
de vârstã

Supravieþuitorii

Din
intervalul 
de vârstã

Din intervalul
de vârstã ºi
intervalele
urmãtoare

Speranþa
de viaþã

(ani
rãmaºi
de trãit)

Proporþia de
decese în
intervalul
de vârstã

Cum se lucreazã cu tabela de mortalitate

Tabela de mortalitate prescurtatã pentru bãrbaþi. Malaezia 1995

< 1

1-5

5-10

10-15

65-70

70-75

75-80

80+

0,01190

0,00341

0,00237

0,00270

- - - - -

0,16050

0,25762

0,34357

1,00000

100.000

98.810

98.473

98.240

- - - - - -

70.833

59.464

44.145

36.762

1.190

337

233

265

- - - - -

11.368

15.319

15.167

28.978

98.901

394.437

491.782

490.536

- - - - - -

325.743

259.024

182.808

160.428

6.938.406

6.839.505

6.445.067

5.953.285

- - - - - - -

928.004

602.260

343.237

160.428

69,38

69,22

65,45

60,60

- - - - -

13,10

10,13

7,78

5,54

Sursa: Departamentul de Statisticã, Malaezia, 1997

V
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a

Supravieþuitorii

Numãrul de
persoane-ani

trãiþi între 
douã vârste

Numãrul total de
persoane-ani

pe care i-ar trãi
de la începutul in-
tervalului de vârstã

Speranþa
de viaþã

Numãrul
de

supra-
vieþuitori

Numãrul
de

decese

Probabi-
litatea 

de deces

Probabi-
litatea de 

supra-
vieþuire

Cum se lucreazã cu tabela de mortalitate

Tabela de mortalitate a populaþiei României în 2005

0

1

2

3

82

83

84

85+

1

L(x)

100.000

98.346

98.220

98.151

---------

30.063

26.722

23.458

20.321

2

D(x)

1654

125

69

47

---------

3341

3264

3137

2975

3

Q(x)

0,01654

0,00127

0,00071

0,00048

---------

0,1111

0,1221

0,1337

0,1464

4

P(x)

0,98346

0,99873

0,99929

0,99952

---------

0,88885

0,87786

0,86627

0,85358

5

LM(x)

99.173

98.283

98.186

98.086

---------

28.393

25.090

21.890

18.834

6

T(x)

7.176.328

7.077.150

6.978.866

6.880.680

168.606

140.214

115.142

93.234

7

E(x)

71,76

71,96

71,05

70,10

---------

5,61

5,25

4,91

4,59

Sursa: Institutul Naþional de Statisticã, România 2005
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Morbiditatea capitolul 6

Morbiditatea se referã la îmbolnãviri, boli, accidente 
ºi dizabilitãþi. Datele despre frecvenþa ºi distribuþia 
unei boli pot ajuta pentru controlul rãspândirii 
acesteia ºi pentru identificarea cauzelor ei.

Rata de
incidenþã

Rata de incidenþã (engl. incidence rate) se calculeazã 
prin raportarea  numãrului persoanelor care au 
dobândit o boalã în perioada de referinþã la populaþia 
totalã supusã riscului. Rata de incidenþã ºi celelalte 
rate de morbiditate variazã atât de larg încât se poate 
folosi orice constantã care exprimã rata într-o manierã 
clarã („la 100 de locuitori”, „la 1.000 locuitori”, „la 
100.000 de locuitori”). 

96,6100.000
29.137.000

28.142
K

risculuisupusaPopulatia

anunîntrTBCzacontractea

cepersoanedeNumarul

=´=´
-

Numãrul de persoane ce
contracteazã TBC într-un an

Populaþia supusã riscului

Incidenþa tuberculozei în Kenya a fost de 97 la 100.000 de 
locuitori în anul 1997.

…
În România s-a înregistrat o regresie a tuberculozei de la 114,3 

(în 2004) la 105,3 cazuri noi la 100.000 locuitori în 2005.
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Rata de
prevalenþã

Rata de prevalenþã (engl. prevalence rate) se deter-
minã prin raportarea  numãrului total al bolnavilor, 
cazuri noi ºi vechi, de o anumitã boalã la populaþia 
totalã. Aceastã ratã include toate cazurile cunoscute în 
care nu a intervenit decesul, însãnãtoºirea sau 
involuþia bolii, cât ºi cazurile apãrute în perioada 
specificatã. Rata de prevalenþã este o „fotografie” a 
stãrii sãnãtãþii, descriind starea de sãnãtate a unei 
populaþii la un moment dat.

Prevalenþa HIV/SIDA în Zimbabwe în rândul adulþilor (15-49 
ani) la sfârºitul anului 1997 

a fost de 25,8 la 100 de persoane. 
…

La sfârºitul anului 1997, rata de prevalenþã a HIV/SIDA la 
adulþi (15-49 ani) în Botswana a fost de 25,1. În Argentina a fost 

de 0,69, în Austria de 0,18 ºi în Noua Zeelandã de 0,07 la 100 
persoane de aceeaºi vârstã.

…
În România, rata de prevalenþã a SIDA a fost de 45,4 la 100.000 

locuitori în 2005.

25,8100
5.417.956

1.400.000
K

destavarinPopulatia

SIDAHIVcuanide

stavarinpersoanedeNumarul

=´=´
-

--

4915

4915
Numãrul de persoane în vârstã

de 15-49 ani cu HIV-SIDA

Populaþia în vârsã de 15-49 ani

Rata 
cazurilor de
îmbolnãvire

Rata cazurilor de îmbolnãvire (engl. case rate) este 
numãrul cazurilor de îmbolnãvire de o boalã specificã 
ce revin la 100.000 de locuitori. Aceastã ratã a 
îmbolnãvirilor este un tip special de ratã de incidenþã, 
dar diferã prin faptul cã se calculeazã pe baza 
numãrului cazurilor înregistrate, care nu este neapãrat 
egal cu numãrul persoanelor ce au contractat boala (în 
sensul cã unele persoane pot contracta o boalã de mai 
multe ori în decursul unui an). 

103,7100.000
27.150.000

28.142
K

totalaPopulatia

ticcalendarisanunintrraportate

TBCdecazurideNumarul

=´=´
-

În 1996, s-au înregistrat 28.142 cazuri de TBC în Kenya, 
sau 104 la 100.000 de persoane.

Numãrul de cazuri de TBC
înregistrate într-un an de referinþã

Populaþia totalã
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Rata
cazurilor
fatale

Rata cazurilor fatale (engl. case fatality rate) este 
proporþia persoanelor care au contractat o anumitã 
boalã ºi care au decedat din cauza acesteia, faþã de 
numãrul total de persoane care au contractat boala  
într-o anumitã perioadã de timp.

Între 1986 ºi martie 1997, Pan America Health Organization a 
raportat Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii 785.422 de cazuri 
de SIDA; 59% din persoanele infectate cu HIV au murit în 

acea perioadã.

59100
785.422

461.421
K

timpdeperioadaointrmaladia

zacontracteacepersoanedeNumarul

maladiiuneicauzadin

morcepersoanedeNumarul

=´=´

-

Numãrul persoanelor decedate
din cauza unei boli

Numãrul total de persoane care au
contractat boala într-o perioadã de timp



Nupþialitateacapitolul 7

Nupþialitatea se referã la cãsãtorie ca fenomen 
demografic exprimând frecvenþa cãsãtoriilor în 
cadrul unei populaþii. Se mãsoarã prin diferiþi 
indicatori care reflectã intensitatea cãsãtoriilor, 
caracteristicile persoanelor unite prin cãsãtorie ºi 
desfacerea cãsãtoriilor (prin divorþ, separare, 
vãduvie sau anulare). Se face distincþie între 
populaþia femininã ºi masculinã.
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Rata de nupþialitate (engl. marriage rate) numitã ºi 
rata brutã de nupþialitate este numãrul de cãsãtorii ce 
revin la 1.000 persoane. Aceastã ratã este calculatã 
folosind numãrul de cãsãtorii, nu numãrul de persoane 
ce se cãsãtoresc ºi cuprinde atât prima cãsãtorie cât ºi 
recãsãtoriile. 

Rata de
nupþialitate

9,21.000
57.851.000

530.746
K

totalaPopulatia

casatoriideNumarul
=´=´

Numãrul de cãsãtorii

Populaþia totalã

În 1994, rata brutã a nupþialitãþii în Egipt a fost de 9,2 la 
1.000 de locuitori

…
În anul 2003, rata de nupþialitate în UE-25 a fost de 4,8 

cãsãtorii la 1.000 locuitori. 
…

România se situeazã printre þãrile europene cu o ratã de 
nupþialitate mai ridicatã, de 6,6 la 1.000 de locuitori în 2005. 
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Vârsta
medianã 
la prima
cãsãtorie

Vârsta 
medie 
la prima
cãsãtorie

Vârsta medianã la prima cãsãtorie (engl. median age 
at first marriage) reprezintã vârsta centralã a persoa-
nelor care s-au cãsãtorit pentru prima datã într-un an 
de referinþã ºi care împarte seria acestor persoane, 
ordonatã dupã vârstã, în mod crescãtor sau descres-
cãtor, în douã pãrþi egale: jumãtate s-au cãsãtorit 
înainte de a atinge vârsta medianã, jumãtate dupã. 
Vârsta medianã la prima cãsãtorie este, de obicei, 
calculatã separat pentru bãrbaþi ºi femei, deoarece 
femeile se cãsãtoresc, în mod obiºnuit, la o vârstã mai 
timpurie. Vârsta medianã la prima cãsãtorie are un 
efect ºi asupra fertilitãþii unei populaþii. Importanþa 
acestui factor depinde de mãsura în care perioada 
fertilã este limitatã la cãsãtorie. 

În 1994, vârsta medianã la prima cãsãtorie în Statele Unite a 
fost 26,7 ani pentru bãrbaþi ºi 24,5 ani pentru femei.

…
Vârsta medianã la prima cãsãtorie variazã foarte mult. În 

Nepal, în 1996, vârsta medianã la prima cãsãtorie a fost de 17 
ani la femei; în Bangladesh o anchetã realizatã în 1996 ºi 1997 

aratã cã vârsta medianã era de 14 ani.
…

În România, vârsta medianã a fost, în 2002, de 27,5 ani pentru 
bãrbaþi ºi 24,1 ani pentru femei.

În practica statisticã se calculeazã ºi vârsta medie la 
prima cãsãtorie. Vârsta medie la prima cãsãtorie (engl. 
mean age at first marriage) se determinã ca medie 
aritmeticã a mijloacelor intervalelor de vârstã (16,5 
ani; 17,5 ani ... 49,5 ani) ponderate cu numãrul 
persoanelor cãsãtorite de vârsta respectivã.

În România, în 2005, vârsta medie la prima cãsãtorie a fost de 
28,5 ani la bãrbaþi ºi 25,2 ani la femei.



Rata de
divorþialitate
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Rata de divorþialitate (engl. divorce rate) sau rata 
brutã de divorþialitate este numãrul de divorþuri ce 
revin la 1.000 de locuitori într-un an. Aceastã ratã este 
calculatã folosind numãrul de divorþuri ºi nu numãrul 
de persoane ce divorþeazã.

2,71.000
17.843.268

48.256
K

totalaPopulatia

divorturideNumarul
=´=´

În Australia în 1994, au fost 2,7 divorþuri la 1.000 de 
locuitori.

…
Prin contrast, rata brutã de divorþialitate din Turcia a fost, 
în 1995, de 0,5 la 1.000 de locuitori, în timp ce în Statele 

Unite a fost de 4,4 la 1.000 locuitori.
…

În România,  în 2005, rata divorþialitãþii a fost de 1,54 
divorþuri la 1.000 locuitori.

Numãrul de divorþuri

Populaþia totalã
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Migraþia capitolul 8

Migraþia este deplasarea geograficã a persoanelor 
peste o anumitã graniþã în scopul stabilirii unui 
domiciliu permanent sau temporar. Alãturi de ferti-
litate ºi mortalitate, migraþia este o componentã a 
miºcãrii populaþiei. Termenii „imigrare” ºi „emigrare” 
sunt folosiþi pentru a face referire la deplasãrile 
între þãri (migraþie internaþionalã). Termenul de 
“migraþie internã” se referã la deplasãrile între zone 
(regiuni) din aceeaºi þarã (urban/rural, judeþe, 
localitãþi). 

Rata de
imigrare

Rata de imigrare (engl. immigration rate) este 
numãrul de imigranþi care ajung la destinaþie, care 
revin la 1.000 de locuitori din zona de destinaþie într-un 
an de referinþã.

4,51.000
8.844.499

39.895
K

idestinatieatotalaPopulatia

imigrantideNumarul
=´=´

În 1996, rata de imigrare în Suedia a fost de 4,5 la 1.000 de 
locuitori.

…
În unele þãri, imigraþia joacã un rol important în creºterea 
populaþiei. În Suedia în 1996, 83% din creºterea totalã a 

populaþiei a fost rezultatul imigraþiei.
…

În 2005, în România, rata de imigrare a fost de 0,17 la 1.000 
locuitori.

Numãrul de imigranþi

Populaþia totalã a destinaþiei
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Rata de
emigrare

Rata de emigrare (engl. emigration rate) reprezintã 
numãrul de emigranþi care pleacã din zona de origine 
care revin la 1.000 de locuitori din aceeaºi zonã, într-un 
an dat.

3,81.000
8.844.499

33.884
K

origineladetotalaPopulatia

emigrantideNumarul
=´=´

În 1996, rata de emigrare în Suedia a fost 
de 3,8 la 1.000 de locuitori.

...
În România, în 2005, rata de emigrare a fost de 0,51 emigranþi

la 1.000 locuitori.

Numãrul de emigranþi

Populaþia totalã de la origine

Migraþia
netã

Migraþia netã (engl. net migration) este efectul net 
al imigraþiei ºi emigraþiei asupra populaþiei unei 
regiuni (de creºtere sau descreºtere). Numitã ºi sold 
migratoriu, aceasta reprezintã diferenþa dintre numãrul 
de imigranþi ºi cel al emigranþilor unei regiuni.

Rata netã de migraþie (engl. net migration rate) 
aratã efectul net al imigraþiei ºi emigraþiei asupra 
populaþiei unei regiuni, exprimat ca o creºtere sau o 
descreºtere a populaþiei care revine la 1.000 de locui-
tori ai regiunii respective într-un an. 

Rata netã
de migraþie

0,71.000
8.844.499

33.88433.895
K

totalaPopulatia

emigrantideNumarul

imigrantideNumarul

+=´
-

=´

-

În 1996, populaþia Suediei a avut o creºtere netã de 0,7 
persoane la 1.000 de locuitori datoritã migraþiei.

…
România a avut o migraþie netã de -0,9 la 1.000 locuitori în 

1996 (adicã, soldul migratoriu a fost negativ, România pierzând 
0,9 persoane la 1.000 de locuitori).

Numãrul de imigranþi -
Numãrul de emigranþi

Populaþia totalã
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Rasa ºi etnia capitolul 9

Rasa, etnia, grupele lingvistice ºi moºtenirea 
naþionalã sunt adesea folosite pentru analiza 
grupurilor de populaþie. Aceste date pot arãta multe 
despre originea unei populaþii ºi sunt folosite în 
administrarea programelor guvernamentale. 

În multe þãri, datele demografice sunt grupate ºi 
analizate dupã caracteristici referitoare la rasã, grup 
etnic, naþionalitate ºi convingere religioasã. Definiþiile 
rasei ºi ale etniei variazã de la o þarã la alta ºi de-a 
lungul timpului. Chiar ºi în cadrul disciplinelor 
academice, nu existã o definiþie unitarã a acestor 
concepte. Definiþiile ºi criteriile aplicate de fiecare 
þarã care investigheazã caracteristicile rasiale sau 
etnice ale populaþiei trebuie determinate pe grupele 
care urmeazã sã fie identificate. 

Rasa (engl. race) nu este un termen ºtiinþific. Nu 
existã consens asupra numãrului de rase existente sau 
a trãsãturilor care disting o rasã de un grup etnic. 
Mulþi oameni de ºtiinþã sunt de acord cã rasa poate sã 
aibã o componentã biologicã sau geneticã, dar ea este 
definitã în primul rând de societate, nu de geneticã. 

Etnia (engl. ethnicity) în mod obiºnuit, este definitã 
de limbã, de trãsãturi culturale, culinare, de tradiþii ºi 
nu de diferenþe biologice sau fizice.

Rasa

Etnia
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28,8100
19.047.000

5.495.000
K

totalaPopulatia

chinezaoriginedePopulatia
=´=´

În 1996, 29% din populaþia Malaeziei era de origine chinezã.
…

În 1996, 19% din populaþia Canadei - 5,6 milioane 
de persoane - era de origine francezã.

...
Rezultatele recensãmântului populaþiei din 2002 au evidenþiat 

cã 6,6% din populaþia României era de etnie maghiarã.

Populaþia de origine chinezã

Populaþia totalã

Proporþia
populaþiei
nãscute în
strãinãtate

Populaþia nãscutã în strãinãtate (engl. foreign-born 
population) este formatã din persoanele nãscute în 
afara graniþelor sau teritoriilor unei þãri. Se mãsoarã ca 
proporþie în populaþia totalã a þãrii respective într-un 
anumit an sau la un moment dat.

La 1 ianuarie 1996, 5 % din populaþia Norvegiei era nãscutã 
în strãinãtate.

…
În 1996, 9% din populaþia Statelor Unite era nãscutã în 

strãinãtate.
…

Conform datelor  recensãmântului populaþiei din 2002, 
0,63% din populaþia României era nãscutã în strãinãtate.

5,4100
4.348.410

233.375
K

totalaPopulatia

estrainatatinnascute

persoanedeNumarul

=´=´

Numãrul de persoane
nãscute în strãinãtate

Populaþia totalã



Gospodãriile ºi familiile capitolul 10

Gospodãriile ºi familiile sunt unitãþile fundamentale 
în care trãiesc majoritatea oamenilor. Tendinþele în 
ceea ce priveºte numãrul, tipul ºi componenþa 
gospodãriilor sunt importante pentru sociologi, 
pentru cei ce elaboreazã politici sociale ºi în 
planificare. De exemplu, serviciile municipale sunt 
puse la dispoziþia gospodãriilor ºi nu a indivizilor. 
Situaþii particulare sunt reprezentate de persoanele 
fãrã adãpost, unitãþile de locuit în comun (cãmine 
studenþeºti, creºe, cazãrmi militare), instituþiile 
comunitare psihiatrice ºi închisorile.
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GospodãriaGospodãria (engl. household) este adesea definitã ca 
una sau mai multe persoane ce ocupã aceeaºi locuinþã. 
Gospodãriile constau în persoane neînrudite sau 
persoane înrudite prin cãsãtorie, naºtere sau adopþie.

Cunoscând numãrul persoanelor care locuiesc în 
gospodãrii ºi numãrul de gospodãrii, se poate calcula 
dimensiunea medie a gospodãriei (engl. average 
household size).

Dimensiunea
medie a
gospodãriei

În 1992, dimensiunea medie a unei gospodãrii din Zimbabwe era 
de 4,8 persoane.

…
În zonele din ruralul Indiei, dimensiunea medie a gospodãriei era 

de 5,6 persoane în 1991. În 1990, dimensiunea medie a 
gospodãriei variazã de la 2,1 persoane în Suedia, la mai mult de 

6 persoane în unele þãri în curs de dezvoltare.
…

Recensãmântul populaþiei din 2002 evidenþiazã cã în România 
dimensiunea medie a gospodãriei a fost de 2,92 persoane.

Numãrul de persoane ce locuiesc în gospodãrii

Totalul gospodãriilor

10.412.548

2.165.744
= =4,8
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Familia Definiþia familiei (engl. family) variazã de la þarã la 
þarã. În Norvegia, o singurã persoanã este consideratã 
o familie. În 1997, la nivelul întregii þãri, aproape 
jumãtate din familii erau formate dintr-o singurã 
persoanã. Este important sã se ia în calcul aceste 
diferenþe de definire când facem comparaþii între þãri . 

Familia este de obicei definitã ca un grup de douã 
sau mai multe persoane care locuiesc împreunã ºi sunt 
înrudite prin cãsãtorie, naºtere sau adopþie. Se disting 
douã categorii de gospodãrii: gospodãrii familiale ºi 
gospodãrii nefamiliale. Gospodãriile familiale includ 
cel puþin o familie chiar dacã  gospodãria poate avea 
în componenþã ºi alte persoane neînrudite.

77,0100
69.594.000

53.567.000
K

familialelorgospodariiTotalul

casatoritecuplurideNumarul
=´=´

În 1996, 77% din gospodãriile familiale din Statele Unite 
erau conduse de un cuplu cãsãtorit.

…
În 1970, 87% din gospodãriile familiale din Statele Unite 

constau din cupluri cãsãtorite. În 1996, 18% din gospodãriile 
familiale erau conduse de o femeie, faþã de 11% în 1970.

…
La recensãmântul populaþiei României din 2002, 79% din 
gospodãriile familiale erau conduse de un cuplu cãsãtorit.

Numãrul de cupluri cãsãtorite

Totalul gospodãriilor familiale

Familia
monopa-

rentalã

Familia monoparentalã (engl. single-parent family) 
este familia în care copiii sunt întreþinuþi de cãtre un 
singur pãrinte ca rezultat al unei naºteri în afara 
cãsãtoriei, al unui divorþ, al unei separãri, sau al 
decesului unuia dintre soþi.

6,1100
2.052.354

124.201
K

familialelorgospodariiTotalul

alemonoparentfamiliideNumarul
=´=´

În 1997, aproape 6% din gospodãriile familiale din Norvegia erau 
susþinute de un singur pãrinte.

…
La recensãmântul populaþiei din 2002, în România 10% din 

gospodãriile familiale conþineau familii monoparentale.

Numãrul de familii monoparentale

Totalul gospodãriilor familiale
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Urbanizarea ºi distribuþia capitolul 11

Urbanizarea reprezintã creºterea proporþiei 
populaþiei care locuieºte în mediul urban, ca 
urmare a migraþiei cãtre oraº sau alte zone cu o 
densitate ridicatã. Distribuþia populaþiei pe medii de 
rezidenþã se referã la modelele de aºezare ºi 
dispersare a populaþiei în cadrul unei þãri sau al 
unei regiuni.

Þãrile au definiþii diferite pentru urban (engl. urban 
area) deºi, în general, se considerã corect ca populaþia 
urbanã sã includã persoanele care locuiesc  în oraºe cu 
cel puþin 2.000 locuitori ºi nu se ocupã cu agricultura. 
În Japonia, þarã cu o densitate ridicatã, termenul 
„urban” se referã la regiunile cu o populaþie de 5.000 
de locuitori ºi peste, sau la regiunile cu o densitate de 

2peste 1.544 persoane pe km . În Statele Unite, urbanul 
este considerat ca fiind format din localitãþile cu o 
populaþie de 2.500 de locuitori ºi peste. 

Gradul de urbanizare (engl. percent urban), adicã 
proporþia populaþiei care locuieºte în mediul urban 
exprimatã ca un procentaj din populaþia totalã a unei 
anumite regiuni, este un indicator al urbanizãrii. De 
obicei, restul populaþiei este consideratã ca fãcând 
parte din mediul rural, cu toate cã unele þãri au o 
categorie de mijloc denumitã „semiurban”. 

Creºterea urbanã se referã la creºterea dimensiunii 
fizice a unei zone urbane.

Mediul
urban

Procentul de
urbanizare
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31,0100
0001.232.084.

0382.447.00
K

totalaPopulatia

urbanmediulinlocuiesc

cepersoanedeNumarul

=´=´

Numãrul de persoane ce
locuiesc în mediul urban

Populaþia totalã

În 2002, populaþia urbanã a Chinei deþinea o pondere de 39% 
din populaþia totalã, adicã gradul de urbanizare era de 39%.

…
Singapore era 100% urban, în timp ce Cuba era 75% ºi 

Rwanda doar 5%.
…

La 1 ianuarie 2006, în România, populaþia care trãia în urban 
reprezenta 55,2% din populaþia totalã.

Zona
metropolitanã

Zona metropolitanã (engl. metropolitan area) este 
definitã ca fiind o mare concentrare a populaþiei, de 
obicei o zonã cu 100.000 de locuitori ºi peste, care are 
un oraº important ca nucleu, plus zone de periferie ce 
înconjoarã oraºul ºi care sunt integrate în acesta din 
punct de vedere social ºi economic.

În 1995, zona metropolitanã a Seulului avea o populaþie 
de 11.609.000 persoane; 10.776.201 în Seul 

ºi 832.799 în zonele periferice.

Densitatea
populaþiei

Densitatea populaþiei (engl. population density) 
este exprimatã ca numãrul de locuitori ce revin la o 
unitate de suprafaþã.

2În 1995, Malaezia avea o densitate de 61 locuitori pe km .
…

Prin contrast, Singapore avea o densitate de 5.366 de locuitori 
2 2pe km , Olanda de 379 locuitori pe km  ºi Australia de 

22 locuitori pe km .
…

2   În România, densitatea este de 91 locuitori pe km .

61,1
329.750

20.140.000

totalaSuprafata

totalaPopulatia
==

Populaþia totalã

Suprafaþa totalã
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Datele privind densitatea populaþiei sunt mult mai 
semnificative dacã sunt calculate prin raportarea 
populaþiei la suprafaþa de teren arabil. De exemplu, în 
1995, Egiptul avea o densitate estimatã de 62 persoane 

2pe km  din suprafaþa totalã, dar aproape 2.204 per-
2

soane pe km  de teren arabil. Alþi indicatori utili 
privind densitatea sunt numãrul mediu de persoane pe 
gospodãrie sau pe camerã de locuit - indicatori folosiþi 
pentru a evidenþia gradul de aglomerare.
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Miºcarea populaþieicapitolul 12

Miºcarea populaþiei are trei componente: natalit-
atea, mortalitatea ºi migraþia. Pe mãsurã ce oame-
nii se nasc, mor sau migreazã, numãrul total al 
acestora dintr-o anumitã zonã se schimbã. Pe par-
cursul istoriei populaþia mondialã a crescut foarte 
încet, dar în secolul XX creºterea s-a accelerat.

Calculul
numãrului
populaþiei

Metoda de bazã pentru calculul numãrului popula-
þiei în timp, este „ecuaþia balanþierã” (engl. balancing 
equation) prezentatã mai jos.

unde: 
  P = populaþia la începutul perioadei;1  

  N =  numãrul nãscuþilor-vii în intervalul (1,2);
  D =  numãrul deceselor în intervalul (1,2);
  I   = numãrul imigranþilor în intervalul (1,2);
  E  = numãrul emigranþilor în intervalul (1,2);
  P =  populaþia la sfârºitul perioadei;2

În anul 1996, populaþia Poloniei a crescut cu 29.900 locuitori.

P  + (N - D) + (I - E) = P1 2

Populaþia
Poloniei

la 1.01.1996

Populaþia
Poloniei
la 1.01.1997

(nãscuþii-vii
în 1996

decedaþii)
în 1996

(imigranþii
în 1996

  emigranþii)
  în 1996

+ +- - =

38.609.400 + (428.200 - 385.500) + (8.200 - 21.000) = 38.639.300

...
Populaþia României a scãzut cu 48.000 locuitori în anul 2005.
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Creºterea naturalã (engl. natural increase) numitã 
ºi spor natural este excedentul/deficitul naºterilor 
asupra deceselor unei populaþii într-o perioadã datã.

Creºterea
naturalã

Unde CN este creºterea naturalã pe o perioadã de timp, 
N este numãrul de naºteri ºi D numãrul de decese din aceeaºi 

perioadã de timp.

CN = N - D

Rata de
creºtere
naturalã

Rata de creºtere naturalã (engl. the rate of natural 
increase) sau rata sporului natural mãsoarã intensitatea 
creºterii/descreºterii unei populaþii din cauza unui 
surplus (sau a unui deficit) de naºteri faþã de decese. 
Este exprimatã ca un procentaj din populaþia de bazã. 
Aceastã ratã nu include efectele imigraþiei sau 
emigraþiei.

0,11100
38.609.400

386.000429.000
K

totalaPopulatia

1996dinDecesele

1996dinNasterile

=´
-

=´

-Nãscuþi-vii (1996) -
Decese (1996)

Populaþia totalã

În 1996, rata de creºtere naturalã în Polonia a fost de 0,11%.
…

În 2005 în România, rata sporului natural a fost de 0,19%.

Rata de creºtere naturalã poate fi calculatã, de 
asemenea, din ratele de natalitate ºi mortalitate:

0,11
10

10.011.1imortalitaiabrutaRata

inatalitatiabrutaRata

=
-

=

-

10

Rata brutã a natalitãþii -

Rata brutã a mortalitãþii

Rata de creºtere (engl. growth rate) este procentajul 
de creºtere/scãdere a unei populaþii, într-un an dat, din 
cauza sporului natural ºi al migraþiei nete, faþã de 
populaþia de bazã.

Rata de
creºtere
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Rata de creºtere ia în considerare toate componen-
tele creºterii populaþiei: naºterile, decesele ºi migraþia. 
Nu trebuie confundatã cu rata de natalitate.

Nãscuþi-vii - Decese +/-  Migraþia netã 

 

Populaþia totalã
x x 100 = 0,07

429.000 - 386.000 -13.111

38.609.400

(1996)          (1996)              (1996)
K =

În 1996, rata de creºtere anualã a populaþiei în Polonia 
a fost de 0,07%.

…
În 2005, rata de creºtere anualã a populaþiei României 

a fost de - 0,22%

Rata de creºtere poate fi calculatã ºi din rata 
sporului natural ºi a migraþiei nete:

Rata creºterii naturale + Rata migraþiei nete = 0,11+(-0,034) = 0,08

Ratele de natalitate ºi rata de creºtere au un caracter 
fluctuant. O ratã de creºtere în declin nu înseamnã 
neapãrat cã populaþia unei regiuni este în scãdere. Mai 
degrabã, poate indica doar cã numãrul populaþiei 
creºte mai încet. O ratã de creºtere negativã înseamnã 
cã o regiune pierde din numãrul populaþiei. În prezent, 
aproape toate þãrile din Europa înregistreazã un declin 
al populaþiei totale ºi multe dintre acestea înregistreazã 
ºi un declin al ratelor de creºtere. 

În 1997, populaþia mondialã creºtea cu o ratã anualã de 1,4%. 
(Cu alte cuvinte, în fiecare an, ea creºtea cu 14 persoane la 
1.000 de locuitori). Cu aceastã ratã de creºtere, populaþia 

mondialã a crescut cu aproape 80 de milioane locuitori în 1998.
…

Nigeria, cu o ratã de creºtere de 3,5% în 2002, avea una dintre 
cele mai ridicate rate de creºtere din lume. 

…

Populaþia Ucrainei, pe de altã parte, se micºora cu o ratã anualã 
de  -0,8%.

…
În 2005, populaþia României a înregistrat o scãdere de 2,3 

persoane la 1.000 locuitori. 



Dacã rata de creºtere din anul 1996, de 0,08%, nu s-ar 
schimba în viitor, Polonia ºi-ar dubla populaþia în 

aproximativ 875 de ani.
...

Cu o ratã anualã de creºtere de 1,4% în 2003, Emiratele 
Arabe Unite ar avea nevoie de 50 de ani pentru a-ºi dubla 
populaþia. Ugandei i-ar trebui 23 de ani, la o ratã anualã de 

creºtere de 3%. Belgia, în prezent cu o ratã scãzutã de 
creºtere de 0,1%, ar avea nevoie de 700 de ani.

875
0,08

70

(%)cresteredeRata

70
==

,
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Perioada
de dublare
a numãrului
populaþiei

Creºterea exprimatã în procente nu este foarte 
explicitã pentru foarte multe scopuri. O ratã de creº-
tere de 3% reprezintã o creºtere rapidã sau înceatã? O 
modalitate mai expresivã de a arãta creºterea popula-
þiei este calcularea timpului în care, dacã ratele de 
creºtere se menþin la un nivel constant, o populaþie ar 
ajunge sã-ºi dubleze numãrul. O þarã cu o ratã de 
creºtere de 1% ºi-ar dubla numãrul populaþiei în 
aproximativ 70 de ani, dacã rata de creºtere ar fi de 
2%, perioada ar fi de 35 de ani, iar la o ratã de creºtere 
de 3%, ar fi necesari 23 de ani.

Modalitatea rapidã de a aproxima dublarea popula-
þiei este de a împãrþi 70 la rata de creºtere exprimatã în 
procente.

Perioada de dublare a numãrului populaþiei nu se 
poate folosi pentru proiectarea populaþiei, deoarece 
aceasta ia în calcul o ratã de creºtere constantã de-a 
lungul unor decenii, timp în care ratele de creºtere se 
schimbã. Totuºi, calculul perioadei de dublare a 
populaþiei oferã o imagine asupra rapiditãþii creºterii 
acesteia în perioada respectivã.

Populaþia mondialã a avut nevoie de 130 de ani 
pentru a se dubla de la 1 miliard la 2 miliarde. Apoi, 
pentru a se dubla din nou, pânã la 4 miliarde au fost 
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necesari 45 de ani, iar dacã ratele de creºtere nu s-ar 
schimba, se prevede cã populaþia mondialã s-ar dubla 
de la 6 miliarde în 2003, la aproape 13 miliarde în 
2050.

Tranziþia demograficã (engl. demographic transition) 
se referã la schimbãrile prin care populaþiile trec de la 
rate ridicate de natalitate ºi mortalitate cãtre rate scãzute 
de natalitate ºi mortalitate. Nivelurile ridicate  de 
natalitate ºi mortalitate au împiedicat, de-a  lungul 
timpului, creºterea rapidã a majoritãþii populaþiilor. De 
fapt, multe populaþii nu numai cã  nu au izbutit sã 
creascã, dar au dispãrut în condiþiile  în care ratele de 
natalitate nu au compensat ratele înalte de mortalitate. 
Ratele de mortalitate au scãzut în cele din urmã datoritã 
îmbunãtãþirii condiþiilor de trai. Declinul mortalitãþii  
precede, de obicei, declinul fertilitãþii, rezultatul fiind 
creºterea populaþiei pe perioada de tranziþie. În Europa, 
cât ºi în multe alte þãri  industrializate, ratele de 
mortalitate au scãzut încet. Datoritã progreselor  în 
medicinã, ratele de mortalitate scad mai rapid în þãrile 
ce au început tranziþia în secolul  XX. Ratele de 
fertilitate nu au scãzut nici atât  de rapid nici atât de 
dramatic precum ratele de mortalitate, astfel  încât s-a 
înregistrat o creºtere rapidã a populaþiei.

Tranziþia
demograficã



Rate de natalitate ridicate ºi rate de mortalitate în scãdere = creºtere 
ridicatã
(Finlanda între 1825-1830)
Rata de natalitate: 38 la 1.000 de locuitori
Rata de mortalitate: 24 la 1.000 de locuitori
Rata de creºtere naturalã: 1,4%

Rate de natalitate în scãdere ºi rate de mortalitate relativ scãzute = 
creºtere înceatã
(Finlanda între 1910-1915)
Rata de natalitate: 29 la 1.000 de locuitori
Rata de mortalitate: 17 la 1.000 de locuitori
Rata de creºtere naturalã: 1,2%

Rate scãzute de natalitate ºi mortalitate = creºtere foarte scãzutã
(Finlanda în 1996)
Rata de natalitate: 12 la 1.000 de locuitori
Rata de mortalitate: 10 la 1.000 de locuitori
Rata de creºtere naturalã: 0,2%

Tranziþia demograficã

Stadiul 
I

Stadiul 
II

Stadiul 
III

Stadiul 
IV

Rate de natalitate ºi mortalitate ridicate = creºtere zero sau deloc
(Finlanda între 1785-1790)
Rata de natalitate: 38 la 1.000 de locuitori
Rata de mortalitate: 32 la 1.000 de locuitori
Rata de creºtere naturalã: 0,6%

Finlanda este un bun exemplu de þarã care a trecut prin cele 4 stadii ale tranziþiei demografice.
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Populaþia lumii: trei scenarii posibile

Graficul prezintã trei posibile scenarii de creºtere a populaþiei.

Fertilitate ridicatã

Fertilitate medie

Fertilitate scãzutã

Sursa: Naþiunile Unite
Ani
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Fertilitate
ridicatã

Fertilitate
medie

Fertilitate
scãzutã

Scenariul bazat pe ipoteza unei fertilitãþi ridicate presupune cã 
ratele totale de fertilitate (numãr de copii la o femeie) vor scãdea 
la o valoare între 2,5 ºi 2,6 copii pânã în anul 2050. Pornind de la 
aceastã ipotezã, populaþia lumii va creºte pânã la 11,2 miliarde 
pânã în anul 2050, la 17,5 miliarde pânã în anul 2100 ºi pânã la 
27 miliarde pânã în anul 2150.

Scenariul bazat pe fertilitate medie presupune cã se va ajunge la 
nivelul de înlocuire al fertilitãþii (de aproximativ 2,1 copii la o 
femeie) pânã în 2055 ºi cã populaþia mondialã se va stabiliza la 
aproximativ 9,4 miliarde pânã în anul 2050, la 10,4 miliarde pânã 
în anul 2100 ºi 10,8 miliarde pânã în anul 2150. Conform acestui 
scenariu, populaþia mondialã se va stabiliza la puþin sub 11 
miliarde pânã în anul 2200.

Scenariul bazat pe fertilitate scãzutã presupune cã ratele totale de 
fertilitate se vor stabiliza între 1,35 ºi 1,60 copii la o femeie. 
Pornind de la acestã ipotezã, populaþia mondialã va creºte pânã la 
7,7 miliarde pânã în anul 2050, iar apoi va începe sã scadã, 
ajungând la 5,6 miliarde în anul 2100 ºi va scãdea în continuare 
pânã la 3,6 miliarde pânã în anul 2150.

Aceste scenarii se bazeazã pe proiecþiile Naþiunilor Unite din 
februarie 1998.

Existã ºi o a cincea etapã a tranziþiei demografice. 
Când fertilitatea ajunge la niveluri foarte scãzute ºi se 
pãstreazã pentru o perioadã prelungitã de timp, rata 
scãzutã de creºtere a populaþiei devine negativã. Multe 
þãri din Europa au acum RTF sub nivelul de înlocuire 
de 2,1 copii la o femeie. Spre sfârºitul anilor '90, rata 
totalã de fertilitate a Bulgariei, Italiei, Spaniei, 
Republicii Cehe, Letoniei ºi Rusiei  de 1,2  era printre 
cele mai scãzute din lume ºi cea a multor altor þãri nu 
era cu mult mai ridicatã.

Experienþa limitatã de pânã acum aratã cã declinul 
fertilitãþii tinde sã ajungã sub rata de înlocuire ºi sã 
rãmânã acolo. Acest lucru a devenit o problemã 
majorã în numeroase þãri dezvoltate ºi, este probabil, 
ca aceasta sã se generalizeze ºi în alte þãri. Populaþia 
Ucrainei poate scãdea cu o treime pânã la jumãtatea 
secolului dacã ratele rãmân neschimbate.

Perioada 
post tranziþie
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Þãri precum Franþa, au instituit politici pronataliste 
fãrã prea mare succes, cu toate cã fertilitatea ar fi 
scãzut cu mult mai mult fãrã aceste intervenþii. Mulþi 
dintre factorii care au determinat, în primul rând, 
scãderea fertilitãþii - implicarea din ce în ce mai mare 
a femeilor pe piaþa muncii, creºterea costului vieþii ºi 
preferinþele persoanelor în ceea ce priveºte petrecerea 
timpului - par sã contribuie la menþinerea unor rate de 
fertilitate scãzute.

Nevoile unei populaþii îmbãtrânite ºi capacitatea 
limitatã a celor relativ puþini care lucreazã pentru a 
susþine aceste nevoi sunt cele mai importante preocu-
pãri ale acestor populaþii. 

Creºterea demograficã zero (engl. zero population 
growth) survine atunci când naºterile ºi imigraþia 
egaleazã decesele ºi emigraþia. 

O populaþie care atinge rata de înlocuire nu înregis-
treazã neapãrat o creºtere zero. O populaþie tânãrã va 
continua sã creascã pentru câteva generaþii pe mãsurã 
ce persoanele tinere trec prin perioada fertilã. 

Pe parcursul istoriei, populaþia a crescut foarte 
încet. A fost nevoie de sute de mii de ani pentru ca 
populaþia mondialã sã ajungã, în anii 1800, la 1 mi-
liard. De atunci, creºterea s-a accelerat pe mãsurã ce 
ratele de mortalitate au scãzut. Populaþia lumii a atins 
2 miliarde cu 130 ani mai târziu, în anii 1930. Popu-
laþia a depãºit 3 miliarde în 1960 ºi a ajuns la 4 mili-
arde cu 15 ani mai târziu, în 1975. Populaþia mondialã 
a atins 5 miliarde în 1987, 6 miliarde în 1999 ºi, se 
presupune cã va ajunge la 9 miliarde pânã în 2050. 

În anul 2002, rata natalitãþii mondiale era de 21 
nãscuþi-vii la 1.000 de locuitori cu un numãr mediu de 
3 copii la o femeie. Rata mortalitãþii era de 9 decese la 
1.000 de locuitori; din aceastã combinaþie rezultã o 
ratã de creºtere de 1,2 % pe an. Aceastã ratã de 

Creºterea
demograficã
zero

Perspectiva
istoricã



creºtere a început sã scadã de la un vârf de circa 2,1 % 
atins spre sfârºitul anilor '60, dar, a fost destul de 
ridicatã pentru a se înregistra, istoric, o ratã rapidã de 
creºtere. Dacã aceastã ratã ar fi rãmas constantã, 
populaþia mondialã ar fi ajuns la aproape 37 de 
miliarde pânã în anul 2150. Nimeni nu se aºteaptã la 
aºa ceva. Cu mult înainte ca acel nivel sã fie atins, 
curba de creºtere se va netezi  ca rezultat al scãderii 
natalitãþii, al creºterii mortalitãþii sau al unei combi-
naþii dintre cele douã fenomene.

Caracteristicile creºterii populaþiei în secolul XX au 
fost unice în istoria lumii. La începutul acestui secol, 
populaþia lumii numãra mai puþin de 2 miliarde de 
locuitori, iar la sfârºitul secolului a ajuns la peste 6 
miliarde - mai mult de 80% dintre aceºtia trãind în þãri 
în curs de dezvoltare.

Care sunt efectele acestei creºteri a populaþiei 
asupra dezvoltãrii economice? Unii specialiºti cred cã 
aceastã creºtere a populaþiei ºi densitatea ridicatã sunt 
benefice în mod intrinsec modernizãrii ºi creºterii 
productivitãþii. Alþii considerã cã rapida creºtere a 
populaþiei din þãrile în curs de dezvoltare stã la baza 
problemelor cu care se confruntã aceste þãri.
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Populaþia ºi politicile capitolul 13

Ce se va întâmpla în secolul XXI? Va progresa 
dezvoltarea economicã ºi socialã mai rapid decât 
creºterea populaþiei? Se va demonstra cã lumea 
poate susþine o populaþie mai mare decât este 
acum? Ce se cunoaºte cu certitudine este cã 
informaþiile de bazã asupra populaþiei vor continua 
sã fie esenþiale pentru a înþelege comportamentul 
uman ºi a anticipa schimbãrile.

În secolul XX au avut loc cinci conferinþe inter-
naþionale despre populaþie. În 1954, experþii în 
domeniu s-au întâlnit la Roma, Italia, pentru un 
schimb de idei. Ei au discutat despre consecinþele 
creºterii populaþiei ºi au enunþat un uºor avertisment 
asupra faptului cã schimbãrile populaþiei sunt imi-
nente. Cu toate acestea, nu s-a elaborat nici o rezoluþie 
sau recomandare formalã. În 1965, experþii în demo-
grafie s-au întâlnit la Belgrad, Yugoslavia, cu scopul 
de a discuta despre fertilitate ca o problemã ce þine de 
politica de planificare a dezvoltãrii. Creºterea fãrã 
precedent a populaþiei mondiale a determinat o inves-
tigare mai atentã a aspectelor demografice ale dezvol-
tãrii. Totuºi, scopul a fost mai degrabã de promovare a 
cunoaºterii ºtiinþifice, decât de a dezvolta politici.

În 1974, a avut loc la Bucureºti, România, prima 
Conferinþã Interguvernamentalã a Naþiunilor Unite 
asupra Populaþiei. Reprezentanþi din 136 de þãri s-au 
întâlnit ºi, pentru prima datã, au fost recunoscute 
complexitatea ºi amploarea problemelor populaþiei 
mondiale. Aceastã conferinþã s-a focalizat pe schimbul 
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de experienþe în dezvoltarea politicilor. Populaþia a 
început sã fie perceputã ca o provocare internaþionalã 
majorã. În acelaºi timp, progresul economic era minor 
ºi sãrãcia era în creºtere în þãrile în curs de dezvoltare. 
Þãrile industrializate au pledat în favoarea progra-
melor de control al creºterii populaþiei. Þãrile în curs de 
dezvoltare au argumentat cã „dezvoltarea este cel mai 
bun contraceptiv” ºi s-au opus þãrilor industrializate. În 
ciuda controverselor, delegaþii au schiþat primul 
document internaþional asupra programelor ºi politicilor 
de populaþie. Ei au aprobat Planul Mondial de Acþiune 
privind Populaþia ce precizeazã cã toate cuplurile ºi 
indivizii au dreptul de a decide liber ºi responsabil  
asupra numãrului de copii ºi asupra diferenþei de vârstã 
între copii precum ºi dreptul de a fi informaþi, educaþi 
ºi de a avea mijloacele necesare pentru aceasta. 

În anul 1984, 149 de naþiuni au participat la Confe-
rinþa Internaþionalã privind Populaþia ce a avut loc în 
Mexico City. Bazatã pe rezultatele cercetãrilor, 
Conferinþa a revizuit ºi extins planul elaborat în anul 
1974.

Reprezentanþi  ai peste 180 de þãri  ºi 1200 de 
agenþii  neguvernamentale  s-au întâlnit în anul 1994 
la Cairo, Egipt, la Conferinþa Internaþionalã a 
Naþiunilor Unite privind Populaþia ºi Dezvoltarea. În 
cadrul acesteia s-a ajuns la un consens ºi anume, cã o 
singurã soluþie nu este suficientã pentru a încetini 
creºterea populaþiei. Politicile mai largi care trebuie 
puse în practicã ar trebui sã includã dezvoltarea 
economicã responsabilã; educarea ºi recunoaºterea 
drepturilor femeilor; asigurarea serviciilor medicale de 
calitate inclusiv a serviciilor de planificare familialã. 
Sãnãtatea individului, bunãstarea ºi satisfacerea 
nevoilor familiei au fost recunoscute ca fiind de o 
importanþã crucialã în atingerea obiectivelor de 
dezvoltare. Delegaþii au adoptat un Program de 
Acþiune pe 20 de ani care oferã un cadru larg al 
politicilor de populaþie pentru secolul XXI. 
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Dupã Conferinþa de la Bucureºti din 1974, multe 
þãri în curs de dezvoltare au fãcut eforturi pentru a-ºi 
îmbunãtãþi situaþia economicã, pentru a asigura 
sãnãtatea cetãþenilor ºi pentru a îmbunãtãþi serviciile 
de planificare familialã. Ca rezultat al acestor eforturi, 
ratele totale de fertilitate au scãzut semnificativ în 
þãrile în curs de dezvoltare. RTF din þãrile în curs de 
dezvoltare, per ansamblu (excluzând China*), au 
coborât de la 6 copii la o femeie în anii ´60 la 3,8 în 
1998. 

Ratele de natalitate din þãrile în curs de dezvoltare 
(excluzând din nou China) au scãzut cu 31% (de la 42 
nãscuþi la 1.000 de locuitori la sfârºitul anilor ´60, la 
29 la sfârºitul anilor ´90). Totuºi, ratele de mortalitate 
au scãzut cu 41% în aceeaºi perioadã (de la 17 la 10). 
În consecinþã, rata de creºtere naturalã a avut un declin 
mai puþin dramatic, de 24% (de la 2,5 % la 1,9 %), 
decât au avut ratele de natalitate pentru aceastã 
perioadã. Pe scurt, rata de natalitate în þãrile în curs de 
dezvoltare a scãzut semnificativ în ultimii 25 de ani, în 
timp ce rata de creºtere a scãzut într-o manierã mai 
ponderatã.

Multe þãri, în special din Europa, „îmbãtrânesc” pe 
mãsurã ce declinul susþinut al fertilitãþii, împreunã cu 
creºterea constantã a speranþei de viaþã la grupe de 
vârstã înaintatã, conduc la o proporþie mai mare a 
persoanelor vârstnice ºi la o proporþie mai scãzutã a 
copiilor ºi adolescenþilor. De aici rezultã creºterea 
vârstei mediane a populaþiei.

Schimbarea
demograficã

* Statisticile fertilitãþii din þãrile în curs de dezvoltare, excluzând 
China, oferã o imagine mai reprezentativã a situaþiei demografice 
din aceste þãri. Fertilitatea Chinei (o RTF estimatã la un nivel 
foarte scãzut, de 1,8) ºi programele de planificare familialã au 
fost destul de diferite faþã de cele din restul þãrilor în curs de 
dezvoltare.
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Anexã

� Sursele ºi disponibilitatea datelor 

� Glosar

� Dicþionar trilingv de termeni demografici

„Trebuie sã existe date referitoare la ...”. De câte 
ori nu presupunem cã existã anumiþi „experþi” care au 
date despre orice subiect pe care îl cercetãm. De cele 
mai multe ori datele existã cu adevãrat. Dar, câteodatã, 
gãsirea lor în scopul cercetãrii poate fi un proces 
frustrant ºi costisitor ca timp. Definirea termenilor este 
foarte importantã. Dacã vrem sã avem date referitoare 
la mãrimea populaþiei oraºelor trebuie mai întâi sã 
definim „oraºul”. „Oraºul” în sine sau zona metropoli-
tanã? Când ne întrebãm ce populaþie are Tokyo, 
trebuie sã decidem mai întâi ce înþelegem prin 
„Tokyo”. Indiferent de datele care sunt necesare, este 
posibil ca undeva sã existe un tabel statistic cu aceste 
informaþii. Gãsirea acestuia este însã o altã problemã.

Datele demografice ºi estimãrile sunt obþinute în 
primul rând din recensãmintele naþionale, anchetele 
demografice ºi statistica stãrii civile. Recensãmântul 
asigurã colectarea datelor statistice privind numãrul ºi 
distribuþia teritorialã a populaþiei, a structurilor sale 
demografice ºi socio-economice, a datelor referitoare 

Sursele ºi
disponibili-

tatea datelor
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la gospodãriile populaþiei, precum ºi la condiþiile de 
locuit ale populaþiei þãrii la un moment dat. O anchetã 
selectivã asigurã datele necesare pentru descrierea 
aspectelor demografice ale unei populaþii prin colec-
tarea informaþiilor pe un eºantion din populaþia totalã. 
Statistica stãrii civile se referã la înregistrarea naºte-
rilor, deceselor, deceselor fetale, cãsãtoriilor ºi 
divorþurilor din cadrul unei populaþii. 

Adesea, în special în þãrile în curs de dezvoltare, 
este disponibilã numai o singurã sursã dintre acestea 
sau nici mãcar aceasta. Chiar dacã datele sunt 
disponibile, fidelitatea acestora este adeseori 
îndoielnicã. Din cauza obstacolelor de naturã internã, 
cum ar fi lipsa de personal specializat, transportul în 
anumite zone, barierele culturale ºi lingvistice, 
recensãmintele sunt adesea incomplete ºi neuniforme 
ca arie de  acoperire. Rezultatele unor recensãminte au 
fost chiar respinse categoric. În multe þãri în curs de 
dezvoltare înregistrarea vârstei, un element foarte 
important pentru analize statistice, este incorectã. 

Ultimele decenii au adus îmbunãtãþiri privind 
calitatea si disponibilitatea datelor din þãrile în curs de 
dezvoltare. Eforturile pe plan mondial ale diverselor 
agenþiilor, cum ar fi Divizia de Statisticã a Naþiunilor 
Unite, pentru publicarea standardelor statistice, 
precum ºi pentru asigurarea asistenþei tehnice pentru 
organizarea recensãmintelor naþionale, au avut ca 
rezultat îmbunãtãþirea calitãþii datelor obþinute sau 
colectarea datelor inexistente anterior pentru unele 
regiuni. Programele de mare anvergurã incluzând 
Anchetele Demografice ºi de Sãnãtate finanþate de 
Agenþia pentru Dezvoltare Internaþionalã a Statelor 
Unite (U.S.A.I.D.) au acoperit multe lacune în infor-
maþiile despre nivelurile fertiliãþii ºi modelele acesteia. 
Dar, în continuare existã multe lucruri necunoscute în 
tabloul demografiei mondiale. 

Datele demografice internaþionale sunt culese ºi 
publicate de un numãr de organizaþii sau agenþii. 
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Anuarul demografic al Diviziei de Statisticã a 
Naþiunilor Unite, apãrut anual începând cu anul 1948, 
oferã informaþii bogate despre populaþie, rate de 
natalitate ºi mortalitate, speranþa de viaþã, populaþia 
oraºelor ºi diverse date prelucrate din recensãminte. 
Anuarul demografic conþine de asemenea note tehnice 
valoroase ce oferã definiþii ºi indicatori pentru 
evaluarea calitãþii datelor.

În publicaþia bianualã World Population Prospects, 
Divizia de Populaþie a Naþiunilor Unite prezintã o 
serie de estimãri ºi proiecþii demografice din 1950 
pânã în 2050. Aceastã publicaþie este valoroasã, în 
special pentru consistenþa seriilor de timp ale datelor 
demografice, care sunt continuu actualizate, pe mãsurã 
ce se primesc noi informaþii. Actualizãri mai frecvente 
se pot gãsi în Population and Vital Statistics Report 
(Raportul despre populaþie si statistica stãrii civile) 
elaborat de Divizia de Statisticã a Naþiunilor Unite, o 
publicaþie trimestrialã care cuprinde date referitoare la 
populaþia totalã, ratele de natalitate, mortalitate ºi 
mortalitate infantilã. 

U.S. Census Bureau prelucreazã date internaþionale 
ºi elaboreazã rapoarte periodice, cum sunt cele din 
seria World Population Profile.

Publicaþia anualã World Population Data Sheet 
editatã de Population Reference Bureau, conþine cele 
mai recente estimãri, proiecþii ºi alþi indicatori cheie 
pentru 200 de þãri. 



Analiza 
pe cohortã

Analiza 
pe perioadã

Baby Boom

Baby Bust

Capacitatea
de susþinere

Cercetarea
selectivã
(anchetã
demograficã)

Cohorta

75

Observarea comportamentului demografic al unei 
cohorte pe parcursul vieþii sau în mai multe perioade 
de timp; de exemplu, examinarea caracteristicilor 
fertilitãþii cohortei de persoane nãscute între 1940-
1945 pe parcursul vieþii lor fertile. Ratele calculate pe 
baza datelor înregistrate pe cohortã sunt indicatori ai 
cohortei ºi se folosesc pentru analize longitudinale. A 
se compara cu Analiza transversalã (pe perioadã).

Observarea unei populaþii într-o anumitã perioadã de 
timp. O astfel de analizã „fotografiazã” o populaþie pe 
o perioadã relativ scurtã de timp, de exemplu de un an 
sau la un moment dat. Indicatorii demografici (rate, 
rapoarte) calculaþi pe baza datelor din perioada 
respectivã sunt valabili pentru acea perioadã ºi se 
folosesc pentru analize transversale. A se compara cu 
Analiza longitudinalã.

O creºtere puternicã a ratelor de fertilitate ºi a 
numãrului absolut de naºteri din SUA, Canada, 
Australia ºi Noua Zeelandã imediat dupã sfârºitul 
celui de-al doilea Rãzboi Mondial (1947-1961).

Un declin rapid al ratelor de fertilitate pânã la un nivel 
scãzut record în SUA în perioada imediat urmãtoare 
Baby Boom-ului.

Dimensiunea maximã a unei populaþii rezidente care 
poate sã trãiascã într-un ecosistem dat.

Studiu asupra unui eºantion de persoane sau gospo-
dãrii dintr-o populaþie, cu scopul de a descoperi 
caracteristici sau tendinþe demografice pentru un 
segment mai mare sau pentru toatã populaþia. A se 
vedea ºi Recensãmânt.

Grup de persoane care, împãrtãºesc acelaºi eveniment 
demografic ºi care sunt studiate în acelaºi timp. De 
exemplu, cohorta nãscuþilor anului 1900 este formatã 

Glosar
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din toate persoanele nãscute în acel an. Existã ºi 
cohorte ale cuplurilor cãsãtorite în acelaºi an, ale 
promoþiilor ºcolare etc.

Metode folosite de cupluri ce permit ca actul sexual sã 
aibã loc cu o probabilitate scãzutã de concepþie ºi 
naºtere. Termenul de control al naºterilor este folosit 
deseori ca sinonim al contracepþiei, controlului 
fertilitãþii ºi planificãrii familiale. Dar controlul 
naºterilor include ºi avortul, în timp ce metodele de 
planificare familialã, în mod explicit, îl exclud.

Concept ce se adreseazã relaþiei dintre fertilitate, 
mortalitate ºi migraþie dar este folosit, mai ales, cu 
referire la eforturile de a încetini creºterea populaþiei 
prin reducea fertilitãþii. Nu trebuie sã se confunde cu 
planificarea familialã. A se vedea ºi Planificarea 
familialã.

Surplusul (sau deficitul) de naºteri asupra deceselor 
din cadrul unei populaþii, într-o anumitã perioadã de 
timp.

Creºterea totalã a populaþiei ce rezultã din interac-
þiunea naºterilor, deceselor ºi migraþiei dintr-o 
populaþie într-o anumitã perioadã de timp.

O populaþie în echilibru, cu o ratã de creºtere zero 
atinsã când numãrul nãscuþilor-vii plus cel al imigran-
þilor este egal cu numãrul de decese plus cel al 
emigranþilor. 

Studiul ºtiinþific al populaþiilor umane care se referã la 
mãrimea, structura, distribuþia, densitatea, creºterea ºi 
alte caracteristici ale populaþiei, precum ºi cauzele ºi 
consecinþele modificãrii acestor factori.

Numãrul de persoane pe unitatea de suprafaþã de 
teren; de exemplu, numãrul de persoane pe milã 
pãtratã sau pe kilometru pãtrat de teren arabil.

Starea de scãdere accentuatã a numãrului populaþiei.
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Numãrul de copii pe care îi are o femeie dintr-o 
cohortã de femei pe parcursul vieþii fertile. 

Vârsta maximã pe care ar atinge-o o persoanã în 
condiþii optime.

Formula de bazã în demografie folositã pentru a 
estima modificarea populaþiei totale între douã 
momente în timp, sau pentru a estima orice 
componentã necunoscutã a modificãrii populaþiei, în 
condiþiile în care celelalte componente sunt cunoscute. 
Ecuaþia balanþierã include toate componentele miºcãrii 
populaþiei: naºteri, decese, imigraþie, emigraþie.

Procesul de pãrãsire a unei þãri pentru stabilirea 
reºedinþei permanente sau semipermanente în altã þarã.

Modelele de limbã, culturale, culinare ºi tradiþiile nu 
diferenþele biologice sau fizice  care disting grupurile 
de persoane.

Expresie folositã pentru a descrie tendinþa de creºtere 
rapidã a populaþiei din secolul XX, rezultatã dintr-o 
ratã mondialã de natalitate mult mai ridicatã decât rata 
mondialã de mortalitate.

De obicei douã sau mai multe persoane ce trãiesc 
împreunã ºi sunt înrudite în naºtere, cãsãtorie sau 
adopþie. Familiile pot fi formate din fraþi/surori sau 
alte rude sau din cuplurile cãsãtorite ºi copiii lor. 

Capacitatea fiziologicã a unei femei de a se reproduce.

Perfomanþa reproductivã realã a unui individ, cuplu, 
grup sau a unei populaþii. A se vedea ºi Rata generalã 
de fertilitate.

Emigrarea unei proporþii semnificative de persoane cu 
grad ridicat de ºcolarizare ºi pregãtire profesionalã 
dintr-o þarã, de obicei cãtre alte þãri ce oferã oportu-
nitãþi economice ºi sociale mai bune (de exemplu 
medici ce pãrãsesc o þarã în curs de dezvoltare pentru 
a practica medicina într-o þarã dezvoltatã).

Descendenþa
finalã

Durata 
de viaþã

Ecuaþia 
echilibrului

Emigraþia

Etnia

Explozia 
demograficã 
(sau „bomba 
demograficã)

Familia

Fecunditatea

Fertilitatea

„Furtul 
de creiere”
(„brain drain”)
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Una sau mai multe persoane care locuiesc împreunã.

Strãin ce a intrat pe teritoriul unei þãri fãrã a se supune 
unui control sau fãrã documentele necesare sau care a 
violat condiþiile de admitere legalã pe teritoriul acelei 
þãri, de exemplu prin depãºirea perioadei de ºedere 
acordatã prin viza de turist sau student.

Procesul de intrare pe teritoriul unei þãri pentru a 
obþine o rezidenþã permanentã sau semipermanentã.

O teorie a migraþiei care sugereazã cã circumstanþele 
din locul de origine (cum ar fi sãrãcia ºi ºomajul) 
îndepãrteazã sau împing persoanele din acel loc cãtre 
locuri care exercitã o atracþie pozitivã (cum ar fi stan-
darde ridicate de viaþã sau oportunitãþi de angajare).

Procesul prin care proporþiile de adulþi ºi vârstnici 
dintr-o populaþie cresc, în timp ce proporþiile de copii 
ºi adolescenþi scad. Acest proces are ca rezultat o 
creºtere a vârstei mediane a populaþiei. Îmbãtrânirea 
populaþiei are loc când ratele de fertilitate sunt în 
declin în timp ce speranþa de viaþã la grupe înaintate 
de vârstã rãmâne constantã sau creºte.

Pastor ºi economist englez, renumit pentru teoria 
expusã în lucrarea „Eseu asupra principiului popu-
laþiei”, prin care aratã cã populaþia mondialã tinde sã 
creascã mai rapid decât mijloacele de existenþã ºi cã, 
dacã fertilitatea nu se þine sub control (prin întârzierea 
cãsãtoriei sau celibat), foametea, bolile ºi rãzboaiele 
vor constitui mijloacele naturale de reducere. A se 
vedea ºi Neo-malthusian. 

Termen ce denotã un grup de oraºe interconectate.

Miºcarea persoanelor peste o anumitã graniþã cu 
scopul de a-ºi stabili o nouã reºedinþã permanentã sau 
semipermanentã. Se împarte în migraþie internaþionalã 
(migraþie între þãri) ºi migraþie internã (migraþie în 
cadrul unei þãri).

Gospodãria

Imigrant ilegal 
(numit uneori 
imigrant fãrã 

acte) 

Imigraþia

Ipoteza 
„push-pull”

Îmbãtrânirea 
populaþiei

(Îmbãtrânire 
demograficã)

Malthus, 
Thomas 

Robert
(1766-1834)

Megalopolis

Migraþia
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Procesul de pãrãsire a unei subdiviziuni administrative 
a unei þãri în scopul stabilirii rezidenþei într-o altã 
subdiviziune.

Procesul de mutare într-o subdiviziune administrativã 
a unei þãri (provincie sau regiune) dintr-o altã 
subdiviziune, în scopul stabilirii rezidenþei. 

Efectul net al imigraþiei ºi emigraþiei asupra populaþiei 
unei regiuni într-o anumitã perioadã de timp, exprimat 
ca o creºtere sau o descreºtere.

Miºcarea geograficã a persoanelor. 

Schimbare a statutului social (de exemplu, schimbarea 
ocupaþiei).

Tendinþa de continuare a creºterii populaþiei ºi dupã 
perioada în care s-a atins nivelul de înlocuire al 
fertilitãþii ca urmare a concentrãrii mari de persoane în 
grupele de vârstã fertilã.

Frecvenþa bolilor, maladiilor, traumatismelor ºi dizabi-
litãþilor într-o populaþie.

Decesele, ca o componentã a miºcãrii populaþiei.

Naºterile, ca o componentã a miºcãrii populaþiei.

Susþinãtor al restricþionãrii creºterii populaþiei prin 
folosirea controlului naºterilor (Thomas Malthus nu a 
susþinut controlul naºterilor ca mãsurã corectivã a 
creºterii rapide a populaþiei.)

Nivelul de fertilitate la care un cuplu are doar numãrul 
de copii necesar pentru a-l înlocui (aproximativ 2 
copii pe cuplu).

Frecvenþa, caracteristicile ºi dizolvarea cãsãtoriilor 
într-o populaþie.

Numãrul de copii nãscuþi vii de o femeie pânã la un 
moment dat. De exemplu, o femeie care a nãscut doi 
copii este o „femeie cu paritatea doi” ºi o femeie care 
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nu a nãscut niciun copil viu este o „femeie nuliparã”.

Numãrul de ani necesari pentru ca o populaþie sã îºi 
dubleze numãrul, având în vedere rata de creºtere a 
populaþiei la momentul respectiv.

Durata vieþii reproductive a unei femei, presupusã, din 
scopuri statistice, ca fiind între 15-44 sau 15-49 ani.

Este o reprezentare graficã a distribuþiei populaþiei pe 
vârste ºi sexe. Prin convenþie, vârstele tinere sunt 
reprezentate la bazã, bãrbaþii pe stânga ºi femeile pe 
dreapta. Ea permite comparaþii între populaþii ºi o 
percepere uºoarã ºi rapidã a diferitelor fenomene 
demografice, cum ar fi îmbãtrânirea populaþiei, 
echilibrul sau dezechilibrul dintre sexe, inclusiv 
efectul demografic al catastrofelor ºi rãzboaielor.

Efortul conºtient al cuplurilor de a regla numãrul ºi 
distanþa între naºteri prin metode artificiale sau 
naturale de contracepþie. Planificarea familialã 
înseamnã controlul concepþiei pentru evitarea sarcinii 
ºi a avortului, dar, include, de asemenea, ºi eforturile 
cuplurilor de a  avea copii.

Politica unui guvern, a unei societãþi sau a unui grup 
social de a încetini creºterea populaþiei prin încercarea 
de a limita numãrul de naºteri.

O serie de mãsuri explicite sau implicite instituite de 
un guvern pentru a influenþa mãrimea, creºterea, 
distribuþia sau structura populaþiei.

Politica unui guvern, a unei societãþi sau a unui grup 
social de a spori creºterea populaþiei prin încercarea de 
a creºte numãrul de naºteri.

Grup de organisme de acelaºi fel.

O populaþie cu o proporþie relativ ridicatã de persoane 
vârstnice, o vârstã medianã ridicatã ºi, în consecinþã, 
cu un potenþial scãzut de creºtere.
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O populaþie fãrã migraþie externã astfel încât numãrul 
populaþiei se schimbã doar prin naºteri ºi decese.

O populaþie a cãrei ratã de creºtere ºi structurã pe 
vârste rãmân neschimbate ca rezultat al faptului cã 
ratele de natalitate ºi mortalitate specifice pe vârste au 
rãmas constante pe o perioadã suficientã de timp. 

O populaþie cu o proporþie relativ ridicatã de copii, 
adolescenþi ºi adulþi tineri, cu o vârsta medianã scãzutã 
ºi, în consecinþã, cu un potenþial ridicat de creºtere.

Estimarea schimbãrilor viitoare ale numãrului popula-
þiei, luând în considerare anumite ipoteze asupra 
tendinþelor ratelor de fertilitate, mortalitate ºi migraþie. 
Adesea demografii publicã proiectãri ale aceleiaºi 
populaþii bazate pe scenarii pesimiste, medii ºi 
optimiste asupra modului în care aceste rate se vor 
schimba în viitor.

Numãrul de avorturi la 1.000 de nãscuþi-vii într-un an 
calendaristic.

Numãrul de copii în vârstã de sub 5 ani la 1.000 de 
femei de vârsta fertilã (15-44 sau 15-49 ani) într-o 
populaþie, într-un an de referinþã. Acest indicator brut 
al fertilitãþii bazat pe datele elementare ale unui 
recensãmânt, este folosit atunci când nu existã 
informaþii mai detaliate asupra fertilitãþii.

Raportul dintre populaþia dependentã din punct de 
vedere economic ºi partea productivã a populaþiei s-a 
definit, în mod arbitrar, ca raportul dintre vârstnici (65 
ani ºi peste) plus tineri (sub 15 ani) ºi populaþia în 
vârstã de muncã (15-64 ani).

Raportul dintre persoanele de vârste definite ca 
dependente economic (sub 15 ani sau peste 64 ani) ºi 
persoanele productive economic (15-64 ani) într-o 
populaþie.

Populaþia 
închisã

Populaþia 
stabilã

Proiectarea
populaþiei

Populaþia 
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Numãrul de  bãrbaþi care revin la 100 de femei dintr-o 
populaþie.

Reprezintã numãrul de femei decedate în urma 
complicaþiilor sarcinii sau naºterii  la 100.000 de 
nãscuþi-vii într-un an de referinþã.

Este definitã în primul rând de societate, nu de 
geneticã, ºi nu existã categorii acceptate universal.

Numãrul de avorturi la 1.000 de femei de vârstã fertilã 
(15-44 ani sau 15-49 ani) într-un an de referinþã.

Rata oricãrui eveniment demografic calculat faþã de 
populaþia totalã.

Numãrul mediu de fete pe care l-ar naºte o femeie (sau 
un grup de femei) în timpul vieþii dacã ar trece prin 
perioada fertilã conformându-se ratelor specifice de 
fertilitate pe vârste dintr-un an de referinþã. A se vedea 
ºi Rata netã de reproducere ºi Rata totalã de repro-
ducere. 

Numãrul de cazuri înregistrate ale unei boli specifice 
la 100.000 locuitori în anul de referinþã.

Proporþia persoanelor care au decedat în urma contrac-
tãrii unei boli, din cauza acesteia, faþã de numãrul total 
al celor care au contractat boala, într-o anumitã 
perioadã de timp.

Raportul de 
masculinitate

Raportul de 
mortalitate 

maternã

Rasa

Rata 
avorturilor

Rata de 
creºtere

Rata cazurilor 
de îmbolnãvire

Rata brutã

Rata brutã de 
reproducere 

(RBR)

Rata
 cazurilor

fatale

Numãrul de persoane adãugat la (sau scãzut din) 
populaþie într-un an de referinþã, ca urmare a creºterii 
naturale ºi migraþiei nete, exprimat procentual faþã de 
populaþia de la începutul perioadei de timp.

Rata cu care o populaþie creºte (sau descreºte) într-un 
an calendaristic datoritã unui surplus (sau deficit) de 
naºteri asupra deceselor, exprimatã procentual faþã de 
populaþia de bazã.

Rata de creº-
tere (sau des-

creºtere) 
naturalã 
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Numãrul de divorþuri la 1.000 de locuitori într-un an 
de referinþã.

Numãrul de emigranþi ce pãrãsesc o zonã de origine la 
1.000 de locuitori din zona de origine, într-un an de 
referinþã.

Numãrul de nãscuþi-vii ai femeilor cãsãtorite la 1.000 
de femei cãsãtorite de vârstã fertilã într-un an de 
referinþã.

Numãrul de imigranþi care ajung la o destinaþie la 
1.000 de locuitori ai acelei destinaþii, într-un an de 
referinþã.

Numãrul de persoane care contracteazã o boalã la 
1.000 de persoane ce prezintã riscul de a contracta 
acea boalã într-un an de referinþã.

Numãrul de decese la 1.000 de locuitori într-un an de 
referinþã.

Reprezintã numãrul de decese ale copiilor de pânã la  
1 an la 1.000 de nãscuþi-vii într-un an de referinþã. 

Numãrul de decese ale copiilor în vârstã de sub 28 de 
zile la 1.000 de nãscuþi-vii într-un an de referinþã. 

Numãrul de decese atribuite unei cauze specifice la 
100.000 de locuitori într-un an de referinþã.

Numãrul de decese fetale de dupã a 28-a sãptãmânã de 
sarcinã plus numãrul de decese ale nãscuþilor-vii în 
vârstã de sub 7 zile, la 1.000 de nãscuþi-vii într-un an 
de referinþã.
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Rata de 
mortalitate 
(sau rata brutã 
de mortalitate)

Rata de 
mortalitate 
infantilã

Rata de 
mortalitate 
neonatalã

Rata de mor- 
talitate pe 
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Numãrul anual de decese ale nãscuþilor-vii în 
intervalul de la 28 de zile pânã la un an, la 1.000 de 
nãscuþi-vii într-un an de referinþã

Numãrul nãscuþilor-vii la 1.000 de locuitori într-un an 
de referinþã. A nu se confunda cu rata de creºtere.

Numãrul de nãscuþi-vii la 1.000 de femei necãsãtorite 
(niciodatã cãsãtorite, vãduve sau divorþate) în vârsta 
fertilã (15-49 ani).

Numãrul de cãsãtorii la 1.000 de locuitori într-un an 
de referinþã.

Numãrul de persoane care suferã de o anumitã boalã la 
un anumit moment dat, la 1.000 de locuitori.

Numãrul de recãsãtorii la 1.000 de persoane cãsãtorite 
anterior (adicã vãduve sau divorþate), într-un an de 
referinþã.

Proporþia persoanelor dintr-un grup specificat (de 
vârstã, sex sau stare de sãnãtate) în viaþã la începutul 
unui interval (ca de exemplu o perioadã de 5 ani) care 
supravieþuiesc pânã la sfârºitul acelui interval.

Numãrul de nãscuþi-vii la 1.000 de femei de vârstã 
fertilã (15-44 sau 15-49 ani), într-un an de referinþã.

Rata netã de migraþie aratã efectul net al imigraþiei ºi 
emigraþiei asupra populaþiei unei regiuni, exprimat ca 
o creºtere sau o descreºtere a populaþiei la 1.000 de 
locuitori ai regiunii respective într-un an de referinþã.

Numãrul mediu de fete pe care l-ar naºte, în cursul 
vieþii, o femeie (sau un grup de femei) de vârstã 
fertilã, dacã, s-ar conforma ratelor specifice de 
fertilitate ºi mortalitate pe vârste într-un an de 
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Rata 
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(sau rata brutã 
de natalitate)
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Rata netã de
reproducere 

(RNR)



Rata specificã 
pe vârstã

Rata totalã 
de fertilitate 
(RTF)

Recensã-
mântul

Registrele 
de populaþie

85

referinþã. Aceastã ratã este similarã cu rata brutã de 
reproducere, dar þine cont de faptul cã unele femei 
decedeazã înainte de terminarea perioadei fertile. O 
ratã netã de reproducere de „1” aratã cã fiecare 
generaþie de mame are exact atâtea fiice pentru a o 
înlocui în cadrul populaþiei. A se vedea si Rata totalã 
de fertilitate ºi Nivelul de înlocuire al fertilitãþii.

Rata obþinutã pentru anumite vârste sau grupe de 
vârstã (de exemplu, rata de fertilitate, rata de 
mortalitate, rata de nupþialitate, rata de alfabetizare sau 
rata de ºcolarizare).

Numãrul mediu de copii pe care i-ar naºte o femeie 
(sau un grup de femei) în timpul vieþii dacã ratele de 
fertilitate din anul de referinþã s-ar aplica pe toatã 
durata perioadei ei fertile. Aceastã ratã este exprimatã 
ºi ca numãrul de copii pe care o femeie îi are la un 
moment dat. A se vedea ºi rata brutã de reproducere 
ºi rata netã de reproducere. 

Cercetare statisticã a întregii populaþii dintr-o anume 
þarã (regiune) având ca obiectiv determinarea 
numãrului ºi distribuþiei teritoriale a populaþiei, a 
structurilor sale demografice ºi socio-economice, a 
datelor referitoare la gospodãriile populaþiei, precum ºi 
a condiþiilor de locuit ale populaþiei la un moment dat.

Sistem guvernamental de colectare a datelor în care 
caracteristicile demografice ºi socio-economice ale 
populaþiei sunt înregistrate în mod continuu. 
Danemarca, Suedia ºi Israel se numãrã printre þãrile 
care întreþin registre universale în scopuri demografice  
înregistrând toate evenimentele majore (naºtere, 
cãsãtorie, migraþie, deces) ce au loc pentru fiecare 
individ, astfel încât informaþii actualizate asupra 
populaþiei sunt disponibile oricând. Alte þãri, cum ar fi 
SUA, pãstreazã registre parþiale, cum ar fi registrele 
de securitate socialã ºi de vot, pentru scopuri admi-
nistrative.
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Sãnãtatea reproducerii este o stare de bine completã 
din punct de vedere fizic, mental ºi social ºi nu 
înseamnã numai absenþa unei boli sau a unei infir-
mitãþi, ci se referã la procesele, funcþiile sistemului de 
reproducere în toate etapele vieþii.

Numãrul mediu suplimentar de ani pe care o persoanã 
i-ar trãi dacã ratele de mortalitate ar rãmâne neschim-
bate pe parcursul vieþii persoanei respective. De 
obicei, este citatã ca speranþa de viaþã la naºtere. 

Datele demografice referitoare la naºteri, decese, 
decese fetale, cãsatorii ºi divorþuri.

Componenta unei populaþii determinatã de numãrul 
sau proporþia bãrbaþilor ºi femeilor la fiecare categorie 
de vârstã. Structura pe vârste ºi sexe a unei populaþii 
este rezultatul cumulat al tendinþelor din trecut ale 
fertilitãþii, mortalitãþii ºi migraþiei. Informaþia asupra 
structurii pe vârste ºi sexe este esenþialã pentru analiza 
multor tipuri de date demografice. A se vedea ºi 
Piramida vârstelor.

Este o reprezentare tabelarã a speranþei de viaþã ºi a 
probabilitãþii unui grup al populaþiei date de a deceda 
la orice vârstã (sau grup de vârste), conform ratelor de 
mortalitate specifice pe vârste din acel moment. 
Tabela de mortalitate oferã o imagine completã ºi 
organizatã asupra mortalitãþii populaþiei. 

Schimbãrile istorice prin care trec populaþiile de la 
rate ridicate de natalitate ºi mortalitate cãtre rate 
scãzute de natalitate ºi mortalitate. Declinul mortali-
tãþii adeseori precede ºi declinul fertilitãþii, rezultatul 
fiind creºterea populaþiei pe perioada tranziþiei.

Þãrile au definiþii diferite pentru clasificarea popu-
laþiei ca aparþinând mediului „urban” sau „rural”. În 
mod obiºnuit, se considerã cã o aºezare sau o comuni-
tate cu o populaþie de cel puþin 2.000 locuitori este 
zonã urbanã. În Anuarul demografic al SUA este 

Sãnãtatea 
reproducerii

Speranþa 
de viaþã

Statistica 
stãrii civile

Structura 
pe vârste 

ºi sexe 

Tabela de
 mortalitate

Tranziþia 
demograficã

Urban
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publicatã anual o listã a definiþiilor acestei noþiuni în 
diferite þãri.

Creºterea proporþiei persoanelor ce locuiesc în zonele 
urbane.

Coabitarea unui cuplu necãsãtorit pentru o perioada 
extinsã de timp. Cu toate cã aceste uniuni pot fi destul 
de stabile, în statisticile oficiale ele nu sunt conside-
rate cãsãtorii legale

A se vedea  Perioada fertilã.

Vârsta care împarte o populaþie în douã grupe numeric 
egale; adicã jumãtate fiind formatã din persoane mai 
tinere de aceastã vârstã ºi cealaltã jumãtate din 
persoane mai în vârstã.

Media aritmeticã ponderatã a vârstelor tuturor 
membrilor unei populaþii.

O concentrare mare de populaþie, de obicei o zonã cu 
100.000 sau mai mulþi locuitori. Zona include un oraº 
important cu cel puþin 50.000 de locuitori ºi zonele 
administrative aflate în jurul acestuia, care îi sunt 
integrate din punct de vedere social ºi economic.

Urbanizarea

Uniunea 
consensualã

Vârsta de 
reproducere

Vârsta 
medianã

Vârsta medie

Zona 
metropolitanã
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De peste 70 de ani, Population Reference Bureau (PRB) informeazã despre 
dimensiunile populaþiei ca important factor social, economic ºi politic. 
Misiunea PRB este de a fi lider în furnizarea, la timp ºi cu obiectivitate, a 
informaþiilor privind tendinþele în evoluþia populaþiei ºi implicaþiile 
internaþionale ale acestora.

Misiunea PRB este realizatã prin urmãtoarele activitãþi importante: 

Publicarea, diseminarea ºi promovarea materialelor tipãrite ºi în format 
electronic. PRB publicã Population Bulletin, World Population Data Sheet, 
PRB Reports on America, precum ºi publicaþii specializate asupra unor 
probleme de populaþie ºi de politici publice în Statele Unite ale Americii ºi în 
afara lor, în special în þãrile în curs de dezvoltare. Pagina de web a PRB, 

 este actualizatã la fiecare trei sãptãmâni cu noi articole ºi 
rapoarte.

Colaborarea cu diferite organizaþii pentru a dezvolta ºi implementa 
strategii de comunicare cu politicienii. Se asigurã sprijin organizaþiilor din 
SUA ºi organizaþiilor internaþionale pentru a-ºi dezvolta capacitatea de  
comunicare a rezultatelor cercetãrii ºi de a intensifica folosirea datelor 
demografice ºi din cercetari pentru elaborarea politicilor.  

Organizarea unor activitãþi de instruire privind politicile de comunicare ºi 
folosire a Internet-ului. Prin ateliere de lucru de scurtã duratã, PRB ajutã 
persoanele ºi organizaþiile din þãrile în curs de dezvoltare, în special jurnaliºtii, 
educatorii ºi cercetãtorii sã gãseascã ºi sã foloseascã datele ºi rezultatele 
cercetãrilor demografice în elaborarea politicilor.

Colaborarea cu jurnaliºtii pentru a extinde sfera de acoperire a 
subiectelor privind populaþia, sãnãtatea ºi mediul înconjurãtor. PRB face 
accesibile rezultatele cercetãrilor pentru jurnaliºtii din presa scrisã ºi 
radiodifuziune, prin serviciile de referinþã din biblioteci, prin reþelele de media, 
publicaþii, comunicate de presã, seminarii, conferinþe de presã.

PRB este o organizaþie care funcþioneazã prin asocierea membrilor. Membrii 
primesc Population Bulletin care apare trimestrial, World Population Data 
Sheet, care apare anual, PRB Reports on America ºi alte publicaþii 
suplimentare dorite. Membrii au acces la bibliotecã ºi la serviciile de informare 
ale PRB.

www.prb.org



În ultimii ani, PRB ºi-a extins continuu paginile de web ºi zona de 
accesibilitate pe glob, în urma granturilor primite din partea Fundaþiei Bill & 
Melinda Gates ºi a altor fundaþii ºi agenþii guvernamentale. Paginile de web ale 
PRB oferã textul complet sau extrase din cele mai multe publicaþii precum ºi 
articole ºi rapoarte elaborate special pentru acest site.

Pagina de web, www.prb.org include secþiuni speciale pentru tendinþele 
populaþiei, HIV/SIDA, sãnãtatea reproducerii ºi mediul înconjurãtor. Sunt 
scoase în evidenþã ºi alte 16 subiecte cheie din demografie ºi se fac referinþe ºi 
legãturi cu regiunile de pe plan mondial. Se oferã, de asemenea, în scop 
educaþional, instrumente ºi materiale de referinþã actualizate, pentru domeniul 
populaþiei precum ºi resursele necesare pentru comunicarea datelor 
demografice.   

În ceea ce urmeazã sunt descrise câteva din serviciile de Internet oferite:

AmeriStat - rezumate instantanee, sub formã de grafice ºi text, ale 
caracteristicilor demografice ale populaþiei SUA, incluzând venitul, sãrãcia, 
educaþia, nupþialitatea ºi fertilitatea. www.ameristat.org 

Population and Health InfoShare - o bibliotecã electronicã cuprinzând 
documente puse la dispoziþie de organizaþii partenere care activeazã în 
domeniul sãnãtãþii reproducerii ºi a copilului, HIV/SIDA ºi populaþie. Aceasta 
este o platformã pentru introducerea ºi accesarea rezultatelor cercetãrilor 
relevante în special pentru þãrile mai puþin dezvoltate. www.phishare.org. 

Ø Graphics Bank (Bancã de grafice) include peste 100 de prezentãri grafice 
în PowerPoint referitoare la populaþia mondialã ºi la sãnãtate.

Ø Data Finder oferã date privind 95 variabile demografice pentru 200 þãri ºi 
pentru cele 50 state ale SUA.
Ø QuickFacts oferã rezumate ale publicaþiilor de referinþã, tendinþe ºi subiecte 
din domeniul sãnãtãþii ºi mediului înconjurãtor. 
Ø Site-uri în limba francezã ºi spaniolã pentru utilizatori internaþionali.
Ø Secþiuni speciale pentru profesori ºi jurnaliºti.
Ø ªtiri pe E-mail: ºtiri privind cele mai recente date ºi analize incluse pe site. 
Înscrieþi-vã la . 
Ø Magazin online: Comandaþi, în deplinã siguranþã, orice publicaþie a PRB din 
magazinul online. 

www.prb.org/email

Servicii 
de Internet 

ale PRB

Alte pagini de 
web ale PRB

www.prb.org

www.prb.org/espanol  � www.prb.org/francais
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Fondul ONU 
pentru Populaþie

UNFPA, Fondul ONU pentru Populaþie, este o agenþie internaþionalã de 
dezvoltare care promoveazã dreptul fiecãrui om - femeie, bãrbat, copil - la o 
viaþã sãnãtoasã ºi cu ºanse egale în societate.

UNFPA ajutã þãrile în care activeazã sã foloseascã informaþiile despre 
populaþie pentru a elabora politici ºi programe de reducere a sãrãciei ºi de 
creare a condiþiilor pentru ca fiecare sarcinã sã fie doritã, fiecare naºtere sã fie 
sigurã, fiecare tânãr sã fie protejat de HIV/SIDA ºi fiecare fatã ºi femeie sã fie 
tratatã cu respect ºi sã trãiascã o viaþã demnã.

Acest document poate fi descãrcat gratuit de pe: www.unfpa.ro
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