
Indicele de imbatranire demografica, la nivel judetean, a crescut usor
Potrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica, la 1 ianuarie 2010, populatia judetului Sibiu
era de 424.796 locuitori, in scadere cu 59 persoane fata de 1 ianuarie 2009.
  
  Avand in vedere structura pe sexe a populatiei judetului, sursa citata precizeaza ca populatia masculina a
reprezentat 48,6% din populatia judetului, iar cea feminina 51,4%. in comparatie cu situatia inregistrata la
1 ianuarie 2009, numarul populatiei masculine a crescut cu 14 persoane, in vreme ce populatia feminina a
scazut cu 73 persoane.
  
  Raportul de masculinitate a ramas acelasi ca la 1 ianuarie 2009, respectiv de 95 barbati la 100 de femei.
Cat priveste repartizarea populatiei judetului pe medii de rezidenta, la 1 ianuarie 2010, ponderea
populatiei urbane a fost de 66,9% (67% la 1 ianuarie 2009), iar cea a populatiei rurale de 33,1%, din
totalul populatiei judetului. in mediul urban locuiau 284.151 persoane (284.792 persoane la 1 ianuarie
2009), iar in mediul rural 140.645 persoane. Fata de 1 ianuarie 2009, in mediul rural a crescut numarul
populatiei (339 persoane masculine si 243 persoane feminine).
  
  Privitor la structura populatiei judetului pe grupe de varsta, se observa o crestere a numarului populatiei
tinere (0-14 ani) de la 67.011 persoane la inceputul anului 2009 la 67.268 persoane la 1 ianuarie 2010.
  
  Populatia adulta (15-64 ani), la inceputul anului 2010, a reprezentat 71,3% din totalul populatiei
judetului, in scadere cu 703 persoane fata de perioada similara a anului 2009. in cadrul acestei grupe, a
crescut semnificativ populatia grupei de varsta 40-44 ani (+2.319 persoane) si a scazut cea a grupei de
varsta 15-19 ani (-2.558 persoane).
  
  Populatia varstnica (64 ani si peste) numara 54.843 persoane a crescut cu 387 persoane. Indicele de
instrainare demografica, la nivelul judetului, a crescut usor, potrivit DJS, de la 81,3 persoane varstnice la
100 persoane tinere (1 ianuarie 2009), la 81,5 persoane varstnice la 100 persoane tinere (1 ianuarie 2010).
  
  La 1 ianuarie 2010, la nivel national, cifrele demografice erau urmatoarele: 10.451.093 persoane
masculine, 11.011.093 persoane feminine. in mediul urban, locuiau 11.818.670 persoane, iar in mediul
rural 9.643.516 persoane.
  
  Conform DJS, la 1 ianuarie 2010, populatia Romaniei numara 21.462.186 persoane.
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