
Mai multe decese in judet
Dupa Revolutia din 1989, Romania a inregistrat an de an un spor natural negativ, numarul de nasteri
scazand dramatic. in consecinta si prognozele demografice s-au dovedit a fi de-a dreptul ingrijoratoare:
"in 2050 am avea pe actualul trend 16,5 milioane, in 2075, 11 milioane si in 2100, 8,6 milioane de
romani", declara presedintele Traian Basescu, in cadrul unui simpozion organizat la Sibiu, in 2007.
Masuri precum - concediu de maternitate de 2 ani- au avut efect si natalitatea a mai crescut, dar nu
indeajuns incat sa depaseasca mortalitatea, la nivel national. in judetul Sibiu, lucrurile au stat putin altfel
si pentru o vreme am avut spor natural pozitiv.
  
  De la 4.616 la 4.285 nou-nascuti 
  
   in judetul Sibiu, 2010 a fost un an bun din punct de vedere demografic, inregistrandu-se spor natural
pozitiv, cu 4.616 nou-nascutii vii si 4.516 decedati. Din anul urmator si Sibiul a intrat pe spor natural
negativ, care s-a accentuat tot mai mult. Astfel, daca in 2011, numarul deceselor era mai mare decat cel al
nasterilor cu 54, in anul urmator aveam deja o diferenta de 126, iar in 2013, se inregistrau cu 173 mai
multe decese decat nasteri, la nivel de judet.
  
  Mai trebuie spus ca din 2010 rata natalitatii a scazut mult, de la 10,9 (nasteri la mia de locuitori) la 10,1
(nasteri la mia de locuitori), in timp rata mortalitatii a urmat o linie mai constanta: 10,7 -in 2010, 10,5-in
2013. in acest context, se preconizeaza ca pana in 2050, scaderea demografica va fi de 13,3%, la
nivelului judeului Sibiu, se arata pe site-ul Regiunii Centru.
  
  Care sunt cele mai frecvente cauze ale mortalitatii? Pe locul intai se situeaza bolile de inima (1.350 de
decese dintr-un total de 4.329, la nivelul anului 2011), pe locul al doilea - tumorile (867 de decese in anul
2011), topul fiind incheiat de bolile cerebrovasculare (460 decese in anul 2011).
  
  Casatoria si maternitatea vin mai tarziu
  
  S-au dus vremurile cand ne casatoream dupa absolvirea liceului sau a facultatii. Varsta medie la care ne
casatorim a fost impinsa in jurul varstei de 30 de ani. Astfel, barbatii din mediul rural sibian se casatoresc
la 30,2 ani, iar femeile - la 26,8 ani. in orasele si municipiile din Sibiu, mariajul intervine si mai tarziu,
varsta medie a mirilor fiind de 31,9 ani, iar a mireselor -28,6 ani, conform datelor inregistrate la nivelul
anului 2011, de Institutul National de Statistica.
  
  Direct legata de casatoria tarzie e si nasterea tarzie. in 2011, la nivelul judetului Sibiu topul nasterilor
dupa varsta mamei era urmatorul: 73 nasteri la 1.000 de femei cu varste cuprinse intre 25-29 ani, 61
nasteri la 1.000 de femei cu varste cuprinse intre 20-24 ani, 58,9 nasteri la 1.000 de femei cu varste
cuprinse intre 30-34 ani. Daca e sa comparam aceste date cu cele inregistrate la nivelul intregii tari in
anul 2006, este vizibila cresterea numarului de mame care nasc dupa varsta de 30 de ani si chiar dupa 35
de ani sau 40 de ani. in schimb, se constata o scadere a numarului de mame care nasc intre 20-24 ani.
  
  Municipiul Sibiu: multi copii, multe casatorii
  
  La nivelul judetului Sibiu, sporul natural e unul negativ, dar in Municipiul Sibiu nasterile depasesc
decesele. Astfel, "pe parcursul anului trecut, Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor a
inregistrat 2.867 de nou-nascuti si 2.124 de decese", spune Mirela Gligore, purtator de cuvant al
Primariei Sibiu. Spor natural pozitiv a avut municipiul Sibiu si in 2010, si in 2011, si in 2012. Astfel, in
2010 s-au nascut peste 3.000 de copii si au fost intocmite 1.992 de certificate de deces; in anul 2011 s-au
nascut 2.663 de copii si au avut loc 1.886 de decese, iar in anul 2012 s-au inregistrat 2.623 de nou-
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nascuti si 1.948 decese. 
  
  in ceea ce priveste numarul de casatorii, trebuie spus ca la Primaria Municipiului Sibiu se incheie
aproximativ 40% din totalul casatoriilor inregistrate in judetul Sibiu. Astfel, in anul 2010, in municipiul
Sibiu s-au incheiat 1.100 din totalul de 2571 de casatorii din judet, in 2011, la Primaria Sibiu au fost
oficiate 951 de casatorii, din totalul judetean de 2347, iar in 2012 -in municipiul Sibiu au fost incheiate
1.011 casatorii civile din totalul de 2453 casatorii inregistrate in intreg judetul. 2013 a fost putin mai
sarac: doar 947 de casatorii au fost inregistrate la Primaria Sibiu, iar in tot judetul -2416.
  
  in Romania ultimilor 50 de ani, natalitatea a inregistrat urmatoarele valori: in 1966- 14,3‰, dupa 1967
(cand au fost interzise avorturile)- 27,4‰, in anii 1986-1989 - aproximativ 16‰, dupa 1989 -10,4‰, in
anul 2002 - sub 10‰, in 2010 -9,9%. in perioada 1985-1990 se na`teau in medie 360.000 copii pe an, iar
in ultima decada numarul oscileaza in jurul a 220.000 pe an, potrivit datelor prezente pe site-ul Fondului
ONU pentru Populaie in lume `i in Cartea Verde.
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