
 

 

 
 
 
 
 

PARTEA II 
 

ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE 
A JUDEŢULUI BRAŞOV 



                 
   
              

 

          Analiza situaţiei actuale.  Capitolul I – POPULAŢIE 

21 

21 

Populaţie 
 

1.1 Evoluția populației 
 
Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică (iulie 2009), judeţul Braşov are o populaţie de 

597.439 de locuitori. Comparativ cu datele înregistrate în 2002 la Recensământul populației și 

locuințelor, în 2009 populația județului a înregistrat o creştere uşoară: 
 

Evoluția populației județului Brașov în perioada 2002-2009 

 
                      Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 
 

Mediul urban, cu o populaţie de 440.434 de locuitori are o densitate medie de 428 de 

locuitori/km². Densitatea medie înregistrată în spațiul rural al județului este de 50 de 

locuitori/km2. În municipiul Brașov locuiește 67% din populația urbană a județului. 
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Din suprafaţa totală de 5.363 km², aşezările rurale reprezintă 77% din teritoriul judeţului. Altfel 
spus, în 2009, 26% din populaţia judeţului locuieşte pe 77% din suprafaţa totală.  
 

Evoluția populației județului pe medii de rezidență 2002-2009 

 
                         Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 

Creșterea populației în 2009 este dată de creșterea numărului de locuitori din spațiul rural. 
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Evoluția populației (2002-2009) 

  
2002 2004 2006 2008 2009 

 Diferența 2009-2002 

Absolută  Relativă 

Județ 592.491 596.140 595.758 596.642 597.439 4.948 1% 

Mediul urban 446.677 446.622 444.253 440.701 440.434 -6.243 -1% 

Mediul rural 145.814 149.518 151.505 155.941 157.005 11.191 8% 

Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 

 

Populația care locuiește în cele 149 de sate arondate administrativ în 48 de comune s-a mărit în 
mod progresiv în perioada analizată. 
 

La nivel județean, în perioada 2002-2009, populația din mediul rural a crescut cu 8%, iar 

numărul celor care locuiesc în cele 6 orașe și 4 municipii s-a diminuat cu 1%. 
 
În 2009 aproape jumătate (47%) din populaţia judeţului locuia în municipiul Braşov. Acest fapt 
este datorat numărului mare de oportunităţi de dezvoltare concentrate la nivelul reşedinţei de 
judeţ - educaţie, locuri de muncă, localizarea principalelor instituţii ale statului, spitale, policlinici, 
bănci, magazine, oportunităţi de recreere. 
 

Creșterea numărului de locuitori ce se stabilesc în mediul rural este în strânsă legătură cu:  

- investițiile în infrastructura de bază (extindere rețele de aducțiune apă, canalizare, 
reabilitări căi de acces) ce s-au realizat în mediul rural în ultimii ani 

- scăderea puterii de cumpărare a locuitorilor din orașe (cauzată în mare parte de 

închiderea unor întreprinderi și implicit de pierderea locurilor de muncă) 
- grad de poluare mai scăzut decât în mediul urban 

 

În perioada 2002-2009 județul Brașov nu se încadrează în tendințele de diminuarea a populației 

înregistrate de la nivel național și regional (Regiunea Centru).  
 

Evoluția numărului de locuitori (nivel național, regional, județean) 

  
2002 2004 2006 2008 2009 

Dif. 2009-2002 

Absolută Relativă 

România  21.794.793 21.673.328 21.584.365 21.504.442 21.469.959 -324.834 -1.5% 

Regiunea Centru 2.546.639 2.539.160 2.530.818 2.523.510 2.524.491 -2.2148 -0.9% 

Județ Brașov 592.491 596.140 595.758 596.642 597.439 4.948 0.8% 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică  

 

Față de anul 2002 populația României – atât în mediul rural, cât și în urban a scăzut cu 324.834 
de persoane. 
 

La nivel național trendul descrescător este imprimat în primul rând de scăderea cu 5% a 

populației ce locuiește în mediul rural.  
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Evoluția comparativă a populației – nivel național, regional, județean 

(pondere raportată la anul 2002) 

 
                    Sursa datelor: Institutul Național de Statistică  

  

1.2 Structura populației  
 

În elaborarea de programe și politici de ocupare, de investiție în infrastructura de educație, 

precum și de asigurare a sănătății și protecției sociale este nevoie a fundamenta deciziile pe 

caracteristicile de structură ale populație.  
 

Structura populației județului Brașov pe grupe de vârstă 2002-2009 

  
2002 2005 2009 

Diferența 2009-2002 

Absolută Relativă 

0-14 ani 95.783 16% 84.654 14% 83.974 14% -11.809 -12% 

15-34 ani 199.935 34% 198.115 33% 190.944 32% -8.991 -4% 

35-64 ani 227.366 38% 238.119 40% 246.027 41% 18.661 8% 

peste 65  69.407 12% 74.323 13% 76.494 13% 7.087 10% 

TOTAL 592.491 100% 595.211 100% 597.439 100% 4.948 0,8% 

Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 

 

În perioada 2002-2009 la nivelul județului Brașov a crescut ponderea persoanelor peste 35 de 
ani de la 50% la 54%. 
Grupa de vârstă cel mai afectată este 0-14 ani care în cifre absolute s-a diminuat cu 11.809 

persoane. Din populația totală această categorie reprezintă 14%, iar evoluția ei este 
descrescătoare. 

Segmentul de populație cu vârstă de peste 65 de ani este în creștere, numărul acestora 
crescând cu 10% comparativ cu anul 2002. 

Diminuarea categoriei de vârstă 0-14 ani, aflată cu preponderență în sistemul de învățământ 

influențează deciziile de funcționare viitoare ale sistemului educativ din județ, efectele fiind deja 

simțite (comasarea unităților de învățământ, reducerea numărului de personal implicat). 
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Ponderea mică a persoanelor tinere și scăderea continuă a acestora poate genera în timp 

deficit de forță de muncă. 
 

Creșterea numărului de locuitori cu vârsta de peste 65 de ani – în special pensionari necesită o 

atenție specială în ceea ce privește dezvoltarea sistemului de asistență socială ținând cont de 
faptul că veniturile acestei categorii sunt reduse, iar nevoile, în special cele medicale, sunt mari. 

Raportul de dependență persoane active/pensionari, copii este în creștere. 
 

Structura pe grupe de vârste a populației din mediul rural 2002-2009 

  
2002 2005 2009 

Diferența 2009-2002 

Absolută Relativă 

0-14 ani 30.465 21% 29.185 19% 29.829 19% -636 -2% 

15-34 ani 46.312 32% 47.410 32% 47.887 31% 1.575 3% 

35-64 ani 47.178 32% 51.265 34% 56.797 36% 9.619 20% 

peste 65  21.859 15% 22.465 15% 22.492 14% 633 3% 

 Total rural 145.814 100% 150.325 100% 157.005 100% 11.191 8% 

Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 

 

În perioada de la ultimul recensământ al populației numărul de locuitori din mediul rural a 

crescut cu 8 %. Cu excepția grupei de vârstă 0-14 ani populația din mediul rural a crescut.  
Grupele de vârstă 15-65 de ani – persoane apte de muncă - reprezintă o pondere însemnată 

din totalul populației rurale.   
 

Comparativ cu 2002 clasa de vârstă cuprinsă în intervalul 34-65 de ani a înregistrat creșteri cu 
20% în 2009. 
 

Numărul persoanelor vârstnice – deși a crescut în cifre absolute comparativ cu 2009, ca 

pondere din totalul populației a scăzut cu un procent, reprezentând 14%. 

Populația cuprinsă în intervalul 0-14 ani s-a diminuat cu 2% comparativ cu 2002 și este în 

continuă scădere. Această tendință negativă pe termen lung poate conduce în timp ca spațiul 

rural să fie caracterizat de o populație rurală îmbătrânită, fără perspective de dezvoltare. 

Structura pe grupe de vârste a populației din mediul urban 2002-2009 

  
2002 2005 2009 

Diferența 2009-2002 

Absolută Relativă 

0-14 ani 65.318 15% 55.469 12% 54.145 12% -11.173 -17% 

15-34 ani 153.623 34% 150.705 34% 143.057 33% -10.566 -7% 

35-64 ani 180.188 40% 186.854 42% 189.230 43% 9.042 5% 

peste 65  47.548 11% 51.858 12% 54.002 12% 6.454 14% 

 Total urban 446.677 100% 444.886 100% 440.434 100% -6.243 -1% 

Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 

 

În perioada 2002-2009 populația din mediul urban – din cele 10 orașe și municipii ale județului - 

a înregistrat scăderi mari în cadrul grupelor de vârstă tinere – 0-14 ani și 15-34 de ani. 

Față de 2002 ponderea populației de până la 14 ani a scăzut cu 17 % .   
Ponderea persoanelor vârstnice – peste 65 de ani s-a mărit cu 14%. 
Categoria 35-64 de ani reprezintă în 2009 ponderea cea mai mare din mediul rural. 
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Procesul de îmbătrânire a populaţiei a început în ambele medii de rezidenţă iar în urban este 

mai accelerat decât în rural. Trendul descrescător al numărului de tineri și creșterea numărului 

vârstnicilor, corelate cu creșterea medie a speranței de viață conduc la premisa că mediul urban 
va fi caracterizat de o îmbătrânire demografică. 

Reducerea ponderii populației active va cauza dificultăți majore pe piața muncii. 

Creșterea ponderii populației vârstnice poate crea presiune asupra sistemelor de asigurării 

sociale, punându-se problema sustenabilității acestora pe termen lung. 
 

Modificările structurale pe grupe de vârstă sunt redate și de piramida vârstelor pentru 2009. 
 

 
                          Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 

 
Fluctuaţiile prezente în piramida vârstelor au diverse cauze: 

- Numărul scăzut al persoanelor cu vârsta între 65 şi 70 de ani este influenţat de cel de-al 
doilea război mondial, când numărul naşterilor a scăzut. 

- Decretul din 1966 privind interzicerea avortului a avut ca rezultat creşterea populaţiei în 
perioada ce a urmat. 

- Schimbările economice şi sociale provocate de revoluţia din decembrie 1989 au condus 
la o nouă scădere a populaţiei. 

 

Comparativ cu anul 2002 piramida vârstelor înregistrează modificări de structură în ceea ce 

privește numărul de persoane cu vârste cuprinse între 0-4 ani. 
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Deși în ansamblu categoria de vârstă 0-14 ani înregistrează cele mai mari scăderi, pe grupe 
mici se observă modificări semnificative.  

 

Evoluția categoriei de vârstă 0-4 ani 

  2007 2008 2009 2009-2007 

Urban 19045 19688 20197 1152 6% 

Rural 9709 9886 9970 261 3% 

Total județ 28754 29574 30167 1413 5% 

             Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 

 

Creșterea numărului de nou născuți poate fi considerat și un efect pozitiv al crizei economice 

perioada 2008-2010. Alocațiile maternale pentru creșterea copilului și reglementările legislative 
privind obligarea angajatorului de a păstra locul de muncă pentru 2 ani, au putut reprezenta 

pentru o parte a populației o măsură alternativă de asigurare a venitului pe termen scurt. 
 

1.3 Distribuția populației  
 

În interiorul județului există 3 regiuni – Făgăraș, Rupea și zona Brașov cu niveluri diferite de 

dezvoltare – economic, social, cultural și de infrastructură. Caracteristicile specifice fiecărei 

zone influențează deopotrivă și dinamica demografică.   



                 
                

 

    Analiza situaţiei actuale.  Capitolul I – POPULAŢIE 

28 

28 

 

 

 

Date sintetice pe regiuni în 2009 – (ponderea este calculată în raport cu total județ) 

 
Regiuni 

Populație Suprafață Densitatea  

Nr. Loc. % Km
2
 % Nr. loc/km

2
 

Zona Brașov 474.315 80% 2.343,4 44% 202 

Zona Făgăraș 85.892 14% 1.841,7 34% 47 

Zona Rupea 37.232 6% 1.177,9 22% 32 

  Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 

 
Zona Rupea 

Cele 13 localități din nord-estul județului – grupate în jurul orașului Rupea ocupă 22% 

din întreg teritoriul județului și o populație de 6% din total județ. Densitatea înregistrată 

este de 32 de locuitori/km2, mult sub media de la nivel județean.  

Această zonă este una dintre cele mai sărace zone alea județului cu infrastructură slab 

dezvoltată în ciuda resurselor naturale și culturale pe care le cuprinde. 
 
Zona Făgăraș  

Situată în partea estică a județului zona are în componență 19 localități ce însumează 

14% din populația totală a județului. Comunitățile rurale împreună cu municipiului 

Făgăraș și orașul Victoria ocupă 34% din suprafața. Densitatea medie este de 47 de 
locuitori/ km2. 

Poziționată la poalele munților zona dispune de potențial turistic de dezvoltare. 
  
Zona Brașov 

Cu o întindere pe 44% din teritoriu, cele 26 de localități componente, inclusiv 

municipiului Brașov și zona sa metropolitană, însumează 80% din populația județului din 

care 47% reprezintă populația municipiului Brașov.  
Densitatea mare – 202 locuitori/ km2 favorizează dezvoltarea infrastructurii de bază cu 

costuri de investiții mai mici față de celelalte zone.  

Oportunitățile de locuire oferite de localitățile rurale – nivel de poluare redus, costuri mai 

mici de întreținere, corelat cu accesul facil spre municipiu au fost un imbold pentru 

dezvoltarea localităților din această zonă.   

Comparativ cu anul 2002 evoluția populației a înregistrat creșteri în zonele Rupea, și 
Brașov și diminuări în zona Făgăraș. Municipiul Brașov – luat separat a înregistrat 

scăderi ale populației. 
 

Ponderea categoriilor de vârstă în total populație în 2009 – pe zone 

  
Grupa de 

vârstă 0-14 ani 
Grupa de vârstă  

15-34 ani 
Grupa de vârstă  

35-64 ani 
Grupa de vârstă 

peste 65 ani 

Făgăraș 15% 30% 40% 15% 

Rupea 23% 31% 34% 12% 

zona Brașov 13% 32% 42% 13% 
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Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Brașov 

 
 
 

Zona Rupea deține ponderea cea mai mare în ceea ce privește populația din grupa de 

vârstă  0-14 ani. Comparativ cu anul 2002 în localitățile componente, această categorie 

a înregistrat creșteri de efectiv 143 de persoane (2%). Numărul mare al populației de 

etnie rromă din această zonă influențează direct aceste creșteri. 

În celelalte zone – această categorie de vârstă s-a diminuat mult față de 2002– în zona 

Făgăraș cu peste 2.060 de locuitori (17%) iar în zona Brașov cu peste 9.300 (13%). 
 

Evoluția grupelor de vârstă în regiuni raportată la 2002 (diferența 2009-2002) 

 
Grupa de vârstă 

0-14 ani 
Grupa de vârstă  

15-34 ani 
Grupa de vârstă  

35-64 ani 
Grupa de vârstă 

peste 65 ani 

Făgăraș -17% -5% 6% 2% 

Rupea 2% 0,5% 17% 0,1% 

zona Brașov -13% -5% 8% 13% 

Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov 
 

Zonele Făgăraș și Brașov înregistrează scăderi în ceea ce privește ponderea categoriei 
de vârstă 15-34 de ani.  
Altfel spus, în cele 2 zone sunt cele procesul de îmbătrânire demografică este mai 

accentuat.   

1.4 Mişcarea naturală a populaţiei 
 

Evoluţia populaţiei este influenţată de sporul natural şi de cel al migraţiei. Sporul natural 
reprezintă diferenţa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor înregistrate pe parcursul 
unui an.  
 

Sporul natural 
Evoluţia mişcării naturale a populaţiei judeţului în perioada 2002-2009 a înregistrat 
scăderi ale sporului natural.  
 
Sporul natural a înregistrat în ultimii 2 ani valori semnificativ mai mari comparativ cu 

perioada analizată atât în mediul rural, cât și în cel rural. 
  

Evoluția sporului natural 

 
2002 2004 2006 2008 2009 

 Diferența  
2009-2002 

Total județ -691 -41 56 717 876 1567 

Mediul urban -662 -243 -37 407 455 1117 

Mediul rural -29 202 93 310 421 450 

        Sursa datelor: Institutul Național de Statistică  

 

Numărul mare de nașteri înregistrate are un rol semnificativ în evoluția demografică 

generală a județului 
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Rata de natalitate - reprezintă născuții vii dintr-un an calendaristic, care revin la 1.000 
locuitori (cu domiciliul permanent) la 1 iulie din anul respectiv.  
 
 
 

Evoluția ratei de natalitate pe medii de rezidență 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total județ 9,1 9,8 9,7 10 10,2 10 11,2 11,2 

Mediu urban 8 8,4 8,5 9,1 9,3 9,2 10,3 10,2 

Mediu rural 12,4 13,9 13,4 12,7 12,8 12,5 13,8 14 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică  

 

Rata de natalitate la nivel de județ este de 11 nou născuți anual la un număr de 1.000 
de locuitori. În mediul urban rata de natalitate înregistrată este mai mică comparativ cu 
mediul rural.  
 

Soldul schimbărilor de domiciliu în județul Brașov - indicator ce reprezintă diferența 

dintre numărul persoanelor sosite în județ prin schimbarea domiciliului (imigrante) și 
numărul persoanelor plecate prin schimbarea domiciliului (emigrate) în perioada 2002-

2009 are o evoluție fluctuantă dar înregistrează valori pozitive. 
 

Evoluția soldului migrației 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total județ 130 300 187 349 356 466 128 87 

Mediu urban -994 -929 -1357 -728 -949 -1224 -1916 -969 

Mediu rural 1124 1229 1544 1077 1305 1690 2044 1056 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
 
Numărul de stabiliri în mediul rural este mult mai mare decât numărul stabilirilor în 
mediul urban. 

Conform datelor prezentate, în orașele și municipiile județului numărul celor care au 
plecat este mult mai mare decât al celor ce şi-au stabilit aici domiciliul. 
 
Datorită faptului că, în perioada 2002-2009, numărul celor care îşi stabilesc domiciliul în 
aşezările rurale este proporţional cu cel al plecărilor din oraşe, se poate concluziona 
faptul ca tendinţa de migrare este din urban spre rural. 
 

1.5 Prognoza populaţiei 

Prognoza populaţiei pentru perioada 2003-2025 este concepută pe baza datelor 
furnizate de către Institutul Naţional de Statistică. Din punct de vedere demografic, 
principalii factori care acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei sunt fertilitatea, 
mortalitatea şi migraţia (internă şi externă). 
 

Evoluţia fenomenelor demografice în România confirmă un proces lent, dar continuu, de 
îmbătrânire demografică la nivelul tuturor judeţelor, proces determinat de creşterea 
numărului şi a proporţiei populaţiei adulte şi vârstnice, concomitent cu scăderea 
numărului şi a proporţiei populaţiei tinere sub 15 ani.  
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Menţinerea fertilităţii la un nivel scăzut, creşterea speranţei de viaţă la naştere, soldul 
negativ al migraţiei externe au dus la scăderea populaţiei judeţului Braşov.  
 

 
Cele trei variante ale prognozei la nivel naţional, regional şi judeţean pentru perioada 
2003-2025 arată tendinţa de evoluţie a efectivului populaţiei. 
 

 Varianta medie Varianta optimistă Varianta pesimistă 

Scăderea 
efectivului 
(mii pers.) 

Scădere 
% 

Scăderea 
efectivului 
(mii pers.) 

Scădere 
% 

Scăderea 
efectivului 
(mii pers.) 

Scădere 
% 

România - 2.490.2  - 11.5 - 1.509.6  - 6.9 - 2.752.2  - 12.7 

Regiunea Centru - 239.8  - 9.4 - 131.5 - 5.2 - 276.5  - 10.9 

Judeţul Braşov  - 44.7  - 7.5 - 22 - 3.7 - 51.9  - 8.7 
 
 

    Prognoza pentru judeţul Braşov, cu punct de  
             referinţă anul 2003 (mii persoane) 
 

Varianta 2003 2015 2025 
Modificare 
2025-2003 

Medie  595,8 584,8 551,1 - 44,7 - 7,5% 

Optimistă   595,8 592,7 572,8 - 22 - 3,7% 

Pesimistă  595,8 582,3 543,9 - 51,9 - 8,7% 

   

 
 

 
 
 

Varianta medie a evoluţiei prognozate a populaţiei pe grupe de vârstă pentru judeţul 
Braşov 

 

Grupa de 
vârstă 

2005 2015 2025 

mii pers. % mii pers. % mii pers. % 

0 - 14 ani 84,4 14,2 82,5 14,1 66,2 12 

15 - 64 ani 436,2 73,3 424,4 72,6 383,7 69,6 

peste 65 ani 74,3 12,5 77,9 13,3 101,2 18,4 

 

Populaţia peste 65 de ani este singura al cărei ritm evolutiv este diferit.  

Prognoza evoluţiei populaţiei preşcolare şi şcolare 
 

Grupa de 
vârstă 

2005 2015 2025 Modificare 2025-2003 

(mii pers.) absolută  relativă (%) 

3-6 ani 21,6 21,8 15,9 -5,7 -26,4 

7-14 ani 48,3 45,8 39,6 -8,7 -18,0 

15-24 ani 98,2 60,8 59,0 -39,2 -39,9 
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Sistemul de învăţământ preşcolar se va confrunta cu o scădere continuă a numărului 
populaţiei cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani. Astfel, în 2025 este preconizată o 
diminuare cu 26,4% faţă de 2005. 
 
Scăderea numărului şcolarilor prognozată în următorii ani va cauza probleme în sistemul 
de învăţământ. Şcolile din mediul rural şi cele din oraşele fără perspectivă economică şi 
unde numărul celor ce pleacă este mare, vor fi nevoite să îşi reducă numărul de cadre 
didactice sau să îşi înceteze activitatea.  
 
De asemenea, scăderea dramatică prognozată la vârsta studiilor liceale şi universitare 
va determina probleme de organizare instituţională şi pe piaţa forţei de muncă prin 
apariţia unui deficit de capital uman specializat.  
 

1.6. Structura etnică 
 
În judeţul Braşov structura etnică, conform datelor de la recensământul anului 2002, 
poate fi reprezentată astfel: total locuitori 589.028 mii locuitori din care: români 514.161 
(87,29%), maghiari 50.956 (8,65%), germani 4.418 (0,75 %), rromi 18.313 (3,11%) deşi, 
numărul real al populaţiei rrome este cu mult mai mare.  

Se constată o reticenţă din partea acestora în a se declara de etnie rromă. Cu toate 
acestea se observă că în localităţi precum: Augustin, Apaţa, Ormeniş, Ungra, Măieruş, 
Racoş, Şoarş, această etnie reprezintă deja în 2002, 20-50% din totalul populaţiei 
locale. Spre exemplu, în comuna Apaţa, la recensământul din 2002 s-au declarat 
cetăţeni de etnie rromă un număr de 146 de persoane. O estimare a executivului 
primăriei Apaţa relevă însă un număr de peste 1.200 de persoane de etnie rromă. În 
cartierul Gârcini din municipiul Săcele se află cea mai mare comunitate de rromi din 
judeţ. Conform datelor recensământului din 2002 în acest cartier s-ar afla numai 1.291 
de cetăţeni de etnie rromă. În realitate, conform estimărilor Prefecturii Braşov şi a 
forţelor de ordine, numărul acestora depăşeşte cifra de 8.000.  

Problema nu este nici pe de parte numărul nedeclarat al etnicilor rromi. Problematica 
este mult mai diversă cu efecte pe plan economic, social, de ordine publică etc. Lipsa 
veniturilor majorităţii etnicilor rromi, slaba educaţie, mentalitatea aparte privind 
societatea şi regulile ei, slaba integrare în comunitate, gradul ridicat de criminalitate în 
aceste comunităţi, probleme de educaţie, igienă, sănătate, lipsa proprietăţii şi a 
condiţiilor minimale de trai, fac ca problema rromilor să fie tratată în mod particular într-o 
strategie aparte care să analizeze toate aspectele menţionate. 
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Analiza SWOT – Populaţie 
 

Puncte Tari 
 două treimi din totalul populaţiei judeţului locuieşte în mediul urban 
 sporul natural pozitiv în special în mediul rural şi în zona metropolitană 
 spor natural pozitiv în special după 2007 
 multiculturalitate şi interculturalitate datorată diversităţii etnice cu tradiţie 

de 800 de ani 
 
 

Puncte Slabe 
 scăderea continuă a ponderii populaţiei tinere din totalul populaţiei, în 

special, a grupelor de vârstă 0-19 ani în zonele Făgăraș și Brașov 
 migraţia tinerilor din mediul rural, în special a celor cu pregătire 

profesională din cauza lipsei oportunităţilor de dezvoltare 
 densitate scăzută a populaţiei în zonele din nordul şi vestul judeţului 
 concentrarea populaţiei şi mai ales a populaţiei active în zona 

metropolitană 
 îmbătrânirea populaţiei 
 dezvoltarea fenomenului migraţiei şi, mai ales, al migraţiei forţei de 

muncă 
 reducerea numărului de etnici germani 
 concentrare mare în unele zone a etnicilor rromi fără venituri şi cu un 

grad scăzut de integrare în comunitatea judeţului 
 

Oportunităţi 
 crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea socio-economică a zonei 

metropolitane a municipiului Braşov poate influenţa migraţia tinerilor 
 implementarea unor programe de dezvoltare locală (ex. LEADER) poate 

mări atractivitatea zonelor rurale şi poate, astfel, preîntâmpina mărirea 
dezechilibrului demografic urban-rural 

 
 

Riscuri 
 accentuarea gradului de dependenţă (raportul dintre  persoanelor 

vârstnice şi cele active), cauzată de procesul de îmbătrânire a populaţiei 
 menţinerea scăzută a natalităţii va amplifica procesul de îmbătrânire a 

populaţiei judeţului 
 potrivit prognozelor populaţia din mediul rural va scădea riscând să ducă 

la închiderea unor unităţi economice, la degradarea sistemului de 
aprovizionare a serviciilor economice şi de consum 

 scăderea numărului populaţiei tinere va genera  în timp efecte negative 
pe piaţa muncii - lipsa personalului specializat 

 scăderea în mediul rural a populaţiei de vârstă şcolară poate determina 
închiderea/desfiinţarea/dispariţia unor unităţi şcolare  

 migrarea personalului de specialitate, în special a celui înalt calificat şi 
performant, cauzată de condiţiile de muncă din sectorul social, de 
salariile mici şi lipsa echipamentelor/dotărilor performante; 

 concentrarea mare a etnicilor rromi în unele zone rurale duce la 
diminuarea procesului de integrare în colectivitate a grupurilor 
dezavantajate.  

 densitatea scăzută a localităţilor din nord şi nord-vest duce la o 
distribuţie inegală a populaţiei şi dezvoltării pe ansamblu a judeţului 
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 rata mare a migraţiei populaţiei din oraşele Făgăraş şi Rupea poate duce 
în timp la creşterea numărului locuinţelor abandonate 

 în ciuda condiţiilor de trai precare, comunităţile de rromi înregistrează o 
natalitate foarte mare, care, dacă nu e secondată de o creştere 
economică şi de creşterea veniturilor acestei etnii va duce la probleme 
sociale grave. 

 


