
Sibiu: 20 de ani si minus 26% la natalitate
Scenarii negre despre o Romanie cu tot mai putini locuitori si despre judete in curs de depopulare s-au tot
auzit. Iar rezultatele preliminare ale recentului recensamant dau dreptate celor care trag semnale de
alarma in acest sens. Statisticile arata ca dupa cincizeci de ani in care cresterea numarului de locuitori ai
judetului Sibiu a fost constanta, din 1980 am intrat pe o panta descendenta, iar unghiul s-a tot marit in
ultimii 20 de ani. Astfel, o statistica publicata pe e-context.ro indica faptul ca natalitatea in judetul Sibiu
a scazut cu 26 % din 1990 si pana in 2010. Astfel, in anul 2010, in judet, s-au nascut 4.616 copii, fata de
6.215 copii - veniti pe lume in 1990. Comparativ cu alte judete, Sibiul sta bine pentru ca, de exemplu, in
judetul Hunedoara scaderea natalitatii a fost de 50%, iar in Olt si Teleorman procentul a fost de 48%.
  
  A scazut natalitatea, a crescut mortalitatea. Judetul Sibiu a inregistrat in 1990 un numar de 9,1 decese
la mia de locuitori, iar in 2011 - 10,7 decese, conform site-ului anterior citat. Cea mai grava situatie se
inregistreaza in doua judete din sudul si estul tarii: in Teleorman numarul de decese la mia de locuitori a
crescut de la 13,4 la 17,2, iar in Bacau s-a inregistrat o crestere de la 8,8 la 12. Giurgiu are o rata a
mortalitatii de 16,2 la mia de locuitori.
  
  
  
  De la 306.984 la 495.530. Şi retur?!
  
  
  
  306.984 era numarul total al locuitorilor pe care judetul Sibiu ii inregistra la recensamantul din 1930. De
atunci si pana in 1980, populatia a crescut constant: in 1966 s-a inregistrat trecerea pragului psihologic
la 414.756 locuitori, pentru ca in 1980, populatia judextului sa atinga un record: 495.530 locuitori. in
1992, la primul recensamant de dupa Revolutie, se inregistra deja declinul: 452.873 persoane.
Recensamantul din 2002 a confirmat sporul negativ (421.724 de persoane locuiau in judet), iar in urma
cu o luna-doua a venit si vestea ca judetul numara mai putin de 400.000 de locuitori: vreo 378.000 arata
datele preliminare ale recensamantului din octombrie.
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