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11 iulie- “Ziua Mondială a Populaţiei”
În anul 1974 O.N.U. a proclamat “Anul Internaţional al Populaţiei” şi a
invitat, pentru prima dată în istorie, toate statele lumii la Conferinţa Mondială a
Populaţiei ale cărei lucrări s-au desfăşurat în luna august în capitala României.
În acel an numărul populaţiei mondiale ajunsese la 4 miliarde locuitori iar 13
ani mai târziu (1987) în ziua de 11 iulie populaţia lumii a atins cifra de 5 miliarde de
locuitori. “Orologiul demografic” arăta la începutul mileniului trei o populaţie de 6
miliarde de locuitori.
Creşterea populaţiei mondiale este o problemă globală căreia i se caută
explicaţii ştiinţifice şi i se propun strategii integrate la fel ca şi celorlalte probleme
care au dobândit un statut global.
În acest context, începând cu anii `90, România, ca şi majoritatea ţărilor
europene, cunoaşte o schimbare a evoluţiei demografice, creşterea fiind înlocuită de
un declin demografic.
Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia mass-media, câteva
informaţii statistice privind populaţia României:
România
- la 1 ianuarie 2006 populaţia României a fost de 21.610,2 mii locuitori.
Populaţia masculină, 10535,1 mii persoane, reprezenta 48,8% din populaţia
ţării, iar cea feminină, 11075,1 mii persoane, respectiv, 51,2%.
- În mediul urban locuiau 11.926,2 mii persoane, reprezentând peste jumătate
din populaţia ţării (55,2%)
- Din cele 319 municipii si oraşe mai mult de 86% au o populaţie sub 50 mii
locuitori (32,5% din populaţia urbană). Populaţia oraşelor cu peste 100 mii
locuitori, deşi în scădere, reprezintă 56,0% din populaţia urbană. Municipiul
Bucureşti (1930390 locuitori), capitala ţării, deţinea 16,2% din populaţia
urbană şi 8,9% din populaţia ţării.
- Primele şase mari oraşe (municipii) din punct de vedere al numărului de
locuitori sunt: Bucureşti, Constanţa 306, 2 mii locuitori, Iaşi 306,0 mii,
Timişoara 303,2 mii, Craiova 299,2 mii şi Cluj 297,6 mii locuitori.
- În mediul rural locuiau 9684,0 mii persoane, reprezentând 44,8% din
populaţia ţării. Mărimea medie a unei comune a fost de 3397 locuitori.
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Comuna cea mai mare era Holbaca, jud Iaşi, cu 12 317 locuitori şi cea mai
mică Brebu-Nou, jud Caraş- Severin, cu 95 locuitori.
Comunele cu populaţia cuprinsă între 1000 şi 5000 locuitori reprezintă
81,7% din numărul total al comunelor, iar populaţia lor 68,3% din populaţia
rurală.
La 1 ianuarie 2006 regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judeţele: Bacău,
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) deţine cel mai mare număr de
locuitori, cu o pondere de 17,3% în populaţia totală a ţării, iar regiunea de
dezvoltare Vest (judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş) se
plasează la cealaltă extremă cu o pondere de 8,9% în populaţia ţării.
Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov este cea mai urbanizată regiune,
populaţia urbană reprezentând 92,5% din populaţia totală a regiunii.
La recensământul populaţiei din 2002 alături de cei 19,4 milioane români
(89,5%), în România au fost înregistrate şi aproape 2,3 milioane persoane
aparţinând minorităţilor etnice (10,5%)
Pe primul loc în cadrul minorităţilor naţionale, atât ca număr cât şi ca
pondere în populaţia totală, se situează maghiarii cu 1431,8 mii locuitori
(6,6%). Sunt urmaţi de rromi cu 535,1 mii locuitori (2,5%), germani – 59,8
mii locuitori (0,3%). Celelalte naţionalităţi reprezintă împreună 1,1% din
populaţia ţării.
Din datele recensământului populaţiei din 2002 rezultă că 99,8% din
populaţia ţării şi-a declarat apartenenţa la o religie, diferenţa de 0,2%
reprezentând-o persoanele fără religie, atei şi cei cu religie nedeclarată.
Religia ortodoxă este preponderentă cu 18818 mii credincioşi (86,8%). Este
urmată de cea romano-catolică – 1026,4 mii persoane (4,7%) şi reformată
701,1 mii persoane (3,2). Ca noutate se poate menţiona apariţia unor religii
neoprotestante, ca penticostalii (1,5%), baptiştii (0,6%), adventişti de ziua a
şaptea (0,4%).
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