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DINAMICA POPULAŢIEI DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL 
BISTRIŢEI ARDELENE, ÎN INTERVALUL 1850-2010 

 
SILVIU FONOGEA1, VIOREL GLIGOR2, VIOREL PUIU3 

 
 
Abstract: – The dynamics of the population from the hydrographic of Bistriţa Ardeleană basin, from 1850 
to 2010 In any endeavour that aims at evaluating the sustainability of a specific territory, inevitably, the 
demographical component represents one of the supportive axis of the land planning initiative. Alongside the 
resources, the quality of the technical infrastructure, the environmental state and quality, the viability of the 
population component – both maker and beneficiary of the land management projects – represent an 
essential indicator in the conceptual construction of any fair study. The population number, the age-group 
structure, the territory distribution and last, but not least, the ethnical and confessional structures are 
guidelines that directly or indirectly allow for the shaping of a development scenario. There is no 
development in the absence of a population that is not involved in the sustainability of this precise process 
and not a direct beneficiary of this endeavour. 
 
Key-Words: demographical viability, demographical structures, evolution 
 
1 Introducere 

Prin intermediul acestui material se urmă-
reşte evidenţierea gradului de viabilitate a com-
ponentei demografice, în acest sens fiind anali-
zaţi următorii indicatori: 

 evoluţia numărului de locuitori (perioada 
1850-2010), la nivelul întregului complex bazinal 
dar şi cu exprimarea unor nuanţe pe medii de 
locuire. S-a avut în vedere decelarea pragurilor 
importante şi s-au analizat situaţii particulare de 
regres demografic, în cazul localităţilor din me-
diul rural. 

 repartiţia teritorială a populaţiei, prin in-
termediul densităţii absolute. Exprimarea altor 
categorii de densităţi (ex. densitatea agricolă), 
poate conduce, în accepţiunea noastră, la conclu-
zii eronate. Sub aspectul structurii fondului fun-
ciar, marea majoritate a comunelor din cuprinsul 
bazinului hidrografic al Bistriţei Ardelene au o 
dominanţă a suprafeţelor ocupate cu păduri, pă-
şuni şi fânaţe, activităţile de bază fiind creşterea 
animalelor şi exploatările forestiere. Terenurile 
agricole sunt dominate de culturile pomicole. 

 calitatea (structurile) populaţiei. Ultimul 
indicator a fost analizat şi exprimat prin următoa-
rele categorii de structură: principalele grupe de 
vârstă (0-19 ani; 20-59 ani; 60 ani şi peste), sexe, 
domenii de activitate, etnie şi religie. Analizele şi 
reprezentările cartografice au ca resort teritorial de 
interpretare, unitatea administrativ-teritorială de 
bază (municipiul/oraşul/comuna), după structura 
existentă la momentul actual, raţio namentul fiind 
acela că fenomenele observate şi potenţialele ten-
dinţe de evoluţie sunt cel mai fidel conturate la 
scala teritorială respectivă. Şi în cazul acestor indi-
catori s-a insistat pe acele aspecte care exprimă 
particularităţile demografice ale teritoriului analizat 
(ex.. modificări în structura etnică în urma migrării 
populaţiei săseşti). 

Evoluţia numărului de locuitori la nivel 
bazinal reflectă valoric dinamica şi evoluţia a 
doi indicatori principali, respectiv sporul natu-
ral şi sporul migratoriu. Aceşti doi indicatori au 
fost detaliaţi pentru intervalul 2001-2007, con-
turarea trendului fiind rezultatul manifestării 
acestui fenomen de la nivel judeţean. 
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2 Evoluţia numărului de locuitori 

Evoluţia numerică a populaţiei, în ansamblul 
ei şi în cele două medii de locuire (rural şi urban) 
este analizată în prezenta lucrare pentru o perioa-
dă de 160 ani (intervalul 1850-2010). Pentru evi-
denţierea indicatorului menţionat la nivel de uni-
tate administrativ-teritorială (municipiu/oraş/ 
comună) s-a ales intervalul 1966-2010 (44 ani). 
La nivel simptomatic, acest indicator se evidenţi-
ază prin următoarele caracteristici: 

 pentru întreaga perioadă luată în discu-
ţie, se constată o tendinţă de creştere a număru-
lui total de locuitori la nivelul decupajului teri-
torial de tip bazinal; 

 această creştere este una firească, inclu-
siv la înregistrările recensământului din 1966; 

 există un moment prag, sesizabil în in-
tervalul 1966-1992, când are loc o creştere ful-
minantă a populaţiei din mediul urban (Bistriţa), 
motivată de investiţiile majore în economie (in-
dustrie); 

 populaţia din mediul rural se menţine la 
nivelul anterior anului 1966, creşterea populaţiei 
din urban fiind explicată în acest sens, prin mi-
graţiile populaţiei din cuprinsul altor teritorii ale 
judeţului. De fapt, distanţele relativ mici, dintre 

localităţile rurale ale bazinului şi centrul urban, 
coroborate cu existenţa unei infrastructuri rezo-
nabile de transport, justifica navetismul; 

 fenomenul migraţiei post-decembriste şi 
asumarea unor noi tendinţe în privinţa politicii 
nataliste, afecteză şi comunităţile rurale din 
acest teritoriu. 

Nu avem pretenţia epuizării, de o manieră 
exhaustivă, a cauzelor care stau la baza evoluţiei 
acestui indicator. 

În perioada 1850-2010, populaţia totală a 
înregistrat o creştere de 82,43 % respectiv de la 
19688 locuitori în anul 1850 la 112030 locuitori 
în anul 2010. Numărul de locuitori a avut o evo-
luţie ascendentă, dar se pot evidenţia perioade 
de creştere accelerată a numărului de locuitori, 
precum cea dintre anii 1966-1992, care se dato-
rează decretului privind controlul naşterilor, 
emis în anul 1966 şi fenomenului de migraţie 
rural-urban, impus de accelerata creştere indus-
trială a municipiului Bistriţa. Coordonatele 
menţionate au impus o creştere a numărului 
total de locuitori în perioada 1850-1992, cu un 
salt remarcabil în intervalul 1966-1992. În in-
tervalul 1992-2002, populaţia s-a redus, după 
care a înregistrat o nouă creştere în intervalul 
2002-2010. 
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Fig.1. Evoluţia populaţiei totale în intervalul 1850-2010 

 
Populaţia urbană este componenta cea mai 

dinamică în privinţa evoluţiei ascendente. În 
intervalul 1850-2010, populaţia urbană în an-
samblul ei a înregistrat un ritm de creştere de 
89,48%, respectiv de la 8904 locuitori în anul 
1850 la la 84630 locuitori în anul 2010. Mo-

mentul de vârf al populaţiei urbane a fost înre-
gistrat în anul 1992 (87710 locuitori, respectiv o 
pondere de 77,01% din total). Astfel, în interva-
lul 1966-2002, populaţia urbană a crescut de la 
25519 locuitori, la 87710 locuitori, adică un 
ritm de creştere de 70,91%. Menţionăm că 
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această creştere s-a produs într-un interval de 37 
de ani! 

Componenta populaţiei rurale a înregistrat o 
creştere de 60,64% în perioada 1850-2010, res-
pectiv de la 10784 locuitori în anul 1850 (55% 
din total) la 27400 locuitori în anul 2010 
(24,48% din total). Ca pondere, în intervalul 
1850-1966, populaţia rurală a reprezentat 
49-55% din totalul populaţiei, pentru ca la recen-
sământul din 1992, aceasta să deţină doar 23% 
din totalul populaţiei. 

Evoluţia numerică, ponderile şi creşterile 
diferite ale numărului de locuitori în cele două 
medii de locuire (urban şi rural) trebuie interpre-
tate prin impactul unor factori şi conjuncturi 
politice şi economico-sociale, precum: debutul 
industriei la scară intensivă (1965), ce a impus 
o creştere masivă a forţei de muncă în oraşe; 
dispariţia sistemului comunist (1989); trecerea 
la o economie de piaţă concurenţială şi actuala 
criză economică mondială, care au determinat 
închiderea firmelor neproductive, pierderea lo-
curilor de muncă şi orientarea unei anumite 
componente a populaţiei urbane către o serie de 
localităţi din mediul rural. Condiţionările men-
ţionate au făcut ca perioada 1965-1985 să fie 
caracterizată de exodul unei părţi a populaţiei 
din mediul rural al judeţului către centrele urba-

ne ale acestuia (în special către municipiul Bis-
triţa, care a înregistrat cea mai spectaculoasă 
creştere a locurilor de muncă în sectorul indus-
trial la nivel judeţean), sau către alte regiuni ale 
ţării.  

După anul 1990, componenta geodemogra-
fică a judeţului s-a înscris în alte coordonate 
evolutive, determinate de înregistrarea unor spo-
ruri naturale negative în majoritatea unităţilor 
administrativ-teritoriale, acompaniate de masive 
plecări temporare (la muncă) sau definitive în 
diverse state europene (Austria, Germania, Ita-
lia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Irlanda 
etc). Din datele analizate, se constată că la nive-
lul întregului bazin s-au petrecut o serie de mo-
dificări, în anul 2010, faţă de anul 1966, popula-
ţia totală crescând cu 56%. Populaţia din mediul 
urban a înregistrat o creştere de 69,8%, în timp 
ce mediul rural a suferit o creştere a populaţiei 
de 12,64%. În mediul rural, în perioada 
1966-2010, creşteri ale numărului de locuitori 
s-au resimţit în cazul tutror comunelor. Cu creş-
teri cuprinse între 0-10%, se remarcă Prundu 
Bârgăului (7,10%). Un număr de 3 comune au 
înregistrat în perioada menţionată, o creştere a 
numărului de locuitori, cu valori cuprinse între 
10-30%: Josenii Bârgăului (22,63%), Livezile 
(19,97%) şi Tiha Bârgăului (14,70%).  

 
Tabelul.1. Evoluţia numărului de locuitori (în valori absolute), în intervalul 1966-2010 

 
 
 
 
Unitate teritorial-administrativă 
 1966 1992 2002 2010 
MUNICIPIUL BISTRIŢA 25519 87710 81259 84630 
LIVEZILE 3855 4004 4305 4817 
JOSENII BÂRGĂULUI 4062 4922 5080 5250 
PRUNDU BĂRGĂULUI 6043 6389 6385 6505 
TIHA BÂRGĂULUI 5480 6245 6288 6424 
BISTRIŢA BÂRGĂULUI 4498 4617 4396 4404 

 
Evoluţia crescătoare a numărului de locui-

tori în cazul acestor unităţi administra-
tiv-teritoriale din mediul rural are la bază o serie 
de coordonate favorabile, precum: poziţionarea 
în apropierea Municipiului Bistriţa (Livezile); 

existenţa unor areale recunoscute pentru sporu-
rile naturale constant mari (Prundu Bârgăului, 
Josenii Bârgăului, Tiha Bârgăului). Bistriţa Bâr-
găului a înregistrat reducerea numărului de lo-
cuitori în perioada 1966-2010 (între 0-10%). 
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Fig.2. Evoluţia populaţiei la nivel administrativ-teritorial în intervalul 1850-2010 

 
Analiza fenomenului de evoluţie a populaţi-

ei la nivel de localitate componentă (sat) din me-
diul rural, evidenţiază în anumite situaţii, redu-
ceri şi mai drastice ale numărului de locuitori. 
Localităţile în care s-a realizat un regres în pri-
vinţa numărului total de locuitori, în intervalul 
1966-2002, sunt următoarele:  

− Cuşma (de la 741 locuitor, la 690 locui-
tori) 

− Dorolea (de la 764 locuitori, la 687 locui-
tori); 

− Ciosa (de la 300 locuitori, la 238 locui-
tori); 

− Piatra Fântânele (de la 345 locuitori, la 
299 locuitori); 

− Colibiţa (de la 731 locuitori, la 400 locui-
tori). 

Evoluţia numărului de locuitori la nivel 
bazinal reflectă valoric dinamica şi evoluţia a 
doi indicatori principali, respectiv sporul natu-
ral şi sporul migratoriu. 

Sporul natural, analizat pentru perioada 
2001-2007, pune în valoare o situaţie comparabi-
lă cu cea existentă la nivel naţional, datorată nou-

lui comportamentul geodemografic al populaţiei 
româneşti, după momentul 1989. De apreciat este 
însă faptul că, în toată această perioadă, la nivelul 
întregului teritoriu, natalitea a depăşit valoric 
mortalitatea. Apar o serie de diferenţieri între 
cele două medii de locuire (rural şi urban). În 
mediul urban, valorile sporului natural s-au re-
dus treptat în perioada 2001-2007 (4,00‰ în 
anul 2000 şi 0,95‰ în anul 2007), dar au conti-
nuat să fie pozitive şi superioare celor din medi-
ul rural. În rural, valoarea sporului natural s-a 
redus, de asemenea, treptat, de la 1,35‰ în anul 
2001, ajungând ca în anul 2007 să înregistreze 
valori de -0,20‰. Faptul se datorează plecărilor 
accentuate ale contingentelor de populaţie tână-
ră şi adultă din mediul rural, fie către oraşele 
judeţului, fie către alte oraşe din ţară sau în stră-
inătate, rata de mortalitate în rândurile populaţi-
ei vârstnice, care domină cea mai mare parte a 
localităţilor rurale din judeţ, având valori ridica-
te. În ansamblul mediului rural, mortalitatea a 
înregistrat valori de peste 10,00‰ în intervalul 
2001-2007, respectiv 12,10‰ în anul 2001 şi 
12,50‰ în anul 2007.  
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Fig.3. Evoluţia natalităţii la nivel de municipiu (2001-2007) 

Sursa: INS Bistriţa 
 

Sporul migratoriu a avut o evoluţie şi dina-
mică complexă în a doua jumătate a secolului XX, 
determinată de doi vectori principali: (1) orienta-
rea rural-urban, în toată perioada menţionată şi 
(2) orientarea către diverse state din continentul 
european şi către alte state, începând cu anul 
1990. Urmare a suprapunerii celor doi vectori 
menţionaţi, rezultă, la nivel generalizat, un feno-
men de reducere a numărului de locuitori în cazul 
majorităţii localităţilor rurale din judeţ şi o creştere 
a numărului de locuitori pentru centrul urban. 

În ultima perioadă, mai ales după anul 2005, 
se înregistrează unele modificări în privinţa spo-
rului migratoriu, datorate reorientării unui anumit 
contingent de locuitori către localităţile rurale 
situate în apropierea Municipiului Bistriţa. As-
tfel, Livezile înregistrează valori pozitive ale 
sporului migratoriu (3,13‰). Mediul rural s-a 
caracterizat, în toată jumătatea a doua a secolu-
lui XX prin sporuri migratorii negative, accen-
tuate după anul 1990, de către emigraţia externă. 

 

 
Fig.4. Evoluţia mortalităţii la nivel de municipiu (2001-2007) 

Sursa: INS Bistriţa 
 

3 Repartiţia teritorială a populaţiei 
Depinde de coordonatele cadrului natural şi 

de nivelul socio-economic de dezvoltare. Este 
analizată şi exprimată prin densitatea generală 
(raportul dintre numărul de locuitori şi suprafaţa 
pe care aceştia o ocupă), pentru anul 2010 (mo-
mentul 01.01.2010) – la nivelul celor două medii 
de locuire (urban/rural) şi a unităţilor administra-
tiv-teritoriale de bază (municipiu, oraş, comună). 

În raport cu valoarea generală a densităţii 
populaţiei, la nivelul anului 2010, se remarcă o 
serie de diferenţieri consistente între mediul 
urban şi cel rural pe de o parte, precum şi în 
cadrul celui rural, pe de altă parte. Astfel, medi-
ul urban prezintă o valoare a densităţii de 
573,96 loc./km2, în timp ce ruralul înregistrează 
o valoare mult mai redusă, de doar 73,15 
loc./km2. Diferenţierile de densitate majore exis-
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tente între cele două medii rezultă din existenţa, 
în perioada 1965-1985 a unui puternic exod de 
populaţie dinspre rural către urban (către Muni-

cipiul Bistriţa), impus de dezvoltarea ramurilor 
industriale ce reclamau forţă de muncă supli-
mentară. 

 
Fig.5. Densitatea populaţiei 

 
Municipiul Bistriţa deţine, aşa cum am pre-

cizat, o valoare a densităţii populaţiei de 573,96 
loc./km2. În mediul rural, diferenţierile de densi-
tate înregistrate la nivelul unităţilor administra-
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tiv-teritoriale existente prezintă valori foarte 
mari, respectiv de la la 142,97 loc./km2 (Prundu 
Bârgăului), la 23,76 % loc./km2 (Bistriţa Bârgă-
ului). Restul unităţilor administrativ-teritoriale 
se impun prin următoarele valori ale densităţii 
populaţiei: Josenii Bârgăului-122,26 loc./km2, 
Livezile-42,73 loc./km2 şi Tiha Bârgăului-34,04 
loc./km2.  
 
4 Calitatea (structurile) populaţiei 

Interpretarea aspectelor calitative ale popu-
laţiei are la bază principalele categorii de structu-
ră (sexe, grupe de vârstă, profesii, etnii şi religii). 
Analiza acestora permite radiografierea şi înţele-
gerea principalilor vectori ce caracterizează po-
pulaţia şi evidenţiază aspectele calitative esenţia-
le, fără de care interpretarea complexă şi comple-
tă a populaţiei unui teritoriu nu ar fi posibilă. 
 
4.1 Structura populaţiei pe sexe  

A fost urmărită evolutiv pe cele două medii 
de locuire (urban şi rural) pentru perioada 
1910-2002, având drept momente de reper date-
le de recensământ din anii 1910, 1930, 1966, 
1992, 2002. Detaliat, pe unităţile administra-
tiv-teritoriale de bază (municipiu, oraş, comu-
nă), interpretarea structurii pe sexe a populaţiei, 
a fost realizată pentru momentul 01.01.2010, 
prin indicele de feminitate (numărul de femei 
raportat la 100 bărbaţi).  

În intervalul 1910-2002, la nivelul teritoriu-
lui analizat, populaţia feminină a fost superioară 
numeric celei masculine, fapt firesc, ce se înscrie 
în valorile existente la nivel naţional, din acest 
punct de vedere. În anul 1910, populaţia femini-
nă a deţinut ponderi de peste 50% din total 
(50,66%) doar în cazul comunei Bistriţa Bârgău-
lui, în municipiul Bistriţa având chiar valoarea de 
47,2%. În anul 1930, aceasta înregistrează valori 
de peste 50% în toate comunele bârgăuane, şi 
valori inferioare acestui prag în Bistriţa şi comu-
na Livezile. Asta s-ar explica prin dificultatea 
muncilor din arealul mijlociu şi superior al bazi-
nului hidrografic analizat. În anul 1966, doar în 
Prundu Bârgăului şi în Bistriţa Bârgăului 
(47,4%), populaţia feminină are valori situate sub 
valoarea de 50%, în rest ponderea depăşeşte acest 
procent: Bistriţa: 52,29%. Explicaţia e dată de 
începuturile industrializării centrului urban, cu 
manifestări diferite la nivelul teritoriului bazinal. 

În intervalul 1992-2002, ponderea celor două 
categorii oscilează în jurul celor 50%, cu o singu-
ră menţiune notabilă: populaţia feminină a co-
munei Bistriţa Bârgăului, înregistrează în acest 
ecart temporar o creştere de la 50,07%, la 
51,03%. În cazul mediului urban, situaţia de do-
minanţă a populaţiei feminine se accentuează 
începând cu anul 1966, situaţia fiind firească, 
deoarece respectă ponderile specifice mediului 
urban al României. 

Urmărirea valorilor indicelui de feminitate la 
nivel de unitate administrativ-teritorială de bază 
(municipiu/oraş/comună), pentru anul 2010, evi-
denţiază o serie de aspecte deosebit de interesante. 
Într-un număr de trei unităţi administra-
tiv-teritoriale valoarea indicelui de feminitate este 
cuprinsă între 105-110 femei la 100 bărbaţi. Aces-
tei categorii îi aparţine Municipiul Bistriţa (105,8), 
alături de comunele Bistriţa-Bârgăului (106,3), 
Prundu Bârgăului (107,2). Dacă în urban, dezvol-
tarea sectorului serviciilor explică prezenţa unui 
număr mai mare de femei, în cele două comune, 
valoarea ridicată a indicelui de feminitate are cauze 
multiple: plecarea la muncă în străinătate a bărbaţi-
lor, într-o proporţie mai ridicată; mortalitatea mai 
ridicată în rândul populaţiei masculine (fenomen 
specific bazinului Bârgaielor) datorită muncilor 
grele din domeniul exploatărilor forestiere. Cu 
valori cuprinse între 95-100 femei la 100 bărbaţi, 
se remarcă Joseni. Un număr de două comune 
deţin valori ale indicelui de feminitate de sub 95 
femei la 100 bărbaţi: Livezile (92,76), Tiha Bârgă-
ului (94,84). Muncile grele din sectorul exploatări-
lor forestiere reclamă, în cazul majorităţii acestor 
comune o forţă de muncă masculină suplimentară 
fapt ce explică ponderea majoritară a bărbaţilor. În 
cazul comunei Livezile, existenţa unor firme in-
dustriale (ex. produse refractare) impune, de ase-
menea, o forţă de muncă suplimentară de sex mas-
culin. 
 
4.2 Structura populaţiei pe grupe de vârstă  

Este surprinsă şi interpretată pentru perioa-
da 1992-2002. În fiecare dintre momentele de 
analiză menţionate, sunt abordate principalele 
grupe de vârstă (tânără, cu vârste cuprinse între 
0-19 ani; adultă, cu vârste cuprinse între 20-59 
ani şi vârstnică, respectiv de 60 ani şi peste). 

În anul 1992, ponderea cea mai mare în 
cadrul populaţiei totale, era deţinută de către 
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grupa de populaţie adultă (20-59 ani), fenomen 
firesc, deoarece include ecartul de vârstă cel 
mai larg. Astfel, populaţia adultă reprezenta 
53,97% din totalul populaţiei, cu diferenţe între 
ponderea acesteia în mediul urban (55,39%) 
faţă de cel rural (49,24%). Grupa de populaţie 
adultă era urmată ca pondere de populaţia tână-

ră, cu vârste cuprinse între 0-19 ani, care deţi-
nea ponderi de 37,09% la nivel total, 37,78% în 
mediul urban şi 34,79% în rural. Ponderea cea 
mai redusă, revenea populaţiei vârstnice (60 
ani şi peste), care deţinea procente de 8,93% la 
nivel total, 6,83% în mediul urban şi 15,96% în 
mediul rural. 
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Fig.6. Structura pe medii şi grupe de vârstă a populaţiei totale în anul 1992 
 

În intervalul 1992-2002 s-au petrecut o serie 
de evenimente majore, care au modificat configu-
raţia valorică în interiorul principalelor grupe de 
vârstă şi raporturile procentuale dintre ele. Astfel, 
populaţia adultă (20-59 ani) continuă să domine 
numeric populaţia întregului teritoriu, având o 
pondere de 63,29% din total (per ansamblu a cres-
cut cu aproape 10% ponderea acestei categorii de 
vârstă), între ponderea acesteia la nivelul mediului 

urban (65,17%) şi la nivelul celui rural (57,56%) 
accentuându-se diferenţa. Grupa de populaţie tâ-
nără (0-19 ani) deţine ponderi cu circa 10% mai 
reduse faţă de anul 1992, respectiv 28,96% la ni-
vel total, 28,76% în mediul urban şi 29,58% în 
rural. Populaţia vârstnică (60 ani şi peste) a scăzut 
numeric şi procentual faţă de anul 1992, înregis-
trând o valoare de 7,74% la nivel total, 6,07% în 
mediul urban şi 12,86% în cel rural.  
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Fig.7. Structura pe medii şi grupe de vârstă a populaţiei totale în anul 2002 
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă pre-
zintă câteva nuanţe, ce merită a fi evocate, şi la 
nivelul localităţilor din cuprinsul unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale. Astfel, în anul 1992, pentru 
grupa de vârstă tânără, se impun câteva localităţi 
cu ponderi semnificativ superioare valorii calcula-
te pentru întreaga populaţie tânără din bazin 
(37,09%): Dumbrava-49,77%, Ciosa-46,72% şi 
Strâmba-44,26%. Toate sunt localităţi mici, cu o 
populaţie cuprinsă între 106-131 locuitori. Sunt şi 
localităţi cu valori mult inferioare: Rusu Bârgău-

lui-27,13%, Sărata-29,75%, Bistriţa Bârgău-
lui-30,66%. Menţionăm faptul că valoarea medie 
pentru mediul rural este şi mai mică, respectiv 
34,79%. Pentru categoria cu vârste cuprinse între 
20-59 ani, aceleaşi trei mici localităţi înregis-
trează ponderi cu aproximativ 10% sub valoarea 
medie calculată pentru întreg bazinul. Cea mai 
mică valoare o are Strâmba, cu 39,86% (valoa-
rea medie este de 53,97%). În privinţa populaţi-
ei vârstnice, valori crescute înregistrează locali-
tatea Rusu Bârgăului-23,7%.  
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Fig.8.Rusu Bârgăului-structura pe grupe de vârstă în intervalul 1992-2002 
 
În anul 2002, cu valori net superioare mediei 
(pentru populaţia tânără) se detaşează Dumbrava 
(48,75%) şi Strâmba (43,98%), cu toate ca cele 
două localităţi au înregistrat o scădere de apro-
ximativ un procent faţă de anul 1992. Valori in-
ferioare mediei are Rusu Bârgăului (20,54%), o 
scădere faţă de 1992 de aproximativ 7%. 
 
4.3 Structura profesională a populaţiei  

Reprezintă categoria geodemografică cali-
tativă care înregistrează cele mai frecvente fluc-
tuaţii periodice, fiind analizată pentru intervalul 
1992-2002. Dinamica accentuată la care este 
supusă această structură calitativă este demon-
strată de evoluţia numărului şi ponderilor popu-
laţiei active în cele trei domenii principale de 
activitate (agricultură, industrie şi servicii), 
precum şi a populaţiei inactive şi a şomerilor, în 
perioada de analiză menţionată. 

În privinţa populaţiei active, este de remar-

cat faptul că în 1992, la nivelul unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale, avea valori ce oscilau între 
38,46% (Livezile), şi 51,5% (municipiul Bistri-
ţa). În restul entităţilor comunale: 42,47% (Bis-
triţa Bârgăului), 45,68% (Tiha Bârgăului), 
46,6% (Prundu Bârgăului) şi 49,21% (Josenii 
Bârgăului), fiind distribuită astfel în cele trei 
mari sectoare de activitate:  
• Municipiul Bistriţa: 4,02% în agricultu-
ră, silvicultură şi vânat, 56,5% în industrie şi 
construcţii, şi 39,49% în servicii; 
• Comuna Livezile: 47,08% în agricultură, 
silvicultură şi vânat, 28,25% în industrie şi con-
strucţii, şi 24,69% în servicii; 
• Comuna Josenii Bârgăului: 58,05% în 
agricultură, silvicultură şi vânat, 24,28% în in-
dustrie şi construcţii, şi 17,67% în servicii; 
• Comuna Prundu Bârgăului: 24,82% în 
agricultură, silvicultură şi vânat, 49,21% în in-
dustrie şi construcţii, şi 25,97% în servicii; 
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• Comuna Tiha Bârgăului: 67,09% în 
agricultură, silvicultură şi vânat, 17,21% în in-
dustrie şi construcţii, şi 15,7% în servicii; 
• Comuna Bistriţa Bârgăului: 41,56% în 
agricultură, silvicultură şi vânat, 36,87% în in-
dustrie şi construcţii, şi 21,57% în servicii. 

Se remarcă, aşa cum era şi firesc, ponderea 
scăzută a populaţiei ocupată în sectorul primar, 
în cazul municipiului Bistriţa, la nivelul comu-
nelor detaşându-se cu o valoare simţitor infe-
rioară comuna Prundu Bârgăului. În cazul aces-
tei comune, ponderea populaţiei ocupată în sec-
torul secundar se apropie ca valoare de cea a 
municipiului Bistriţa, situaţie justificată de can-
tonarea unor unităţi industriale în cuprinsul co-
munei. Comuna Prundu Bârgăului a avut întot-
deauna un statut de centru supracomunal, pola-
rizând întraga vale a Bârgăului. Valoarea cres-
cută a ponderii populaţiei ocupate în sectorul 
secundar, în cazul comunei Bistriţa Bârgăului, 
se explică prin faptul că la momentul recensă-
mântului din 1992, nu erau finalizate lucrările la 
barajul de la Colibiţa. 

Şomerii, aflaţi în căutarea unui loc de mun-
că, deţineau o pondere ce oscila ca valoare între 
0,85% (Bistriţa Bârgăului), şi 2,95 % (Livezile), 
în timp ce populaţia inactivă deţinea o pondere 
cuprinsă între 46,48% (municipiul Bistriţa), şi 
58,59% (Livezile). 

Într-un interval de numai 10 ani 
(1992-2002), datorită permanentelor modificări 
ale coordonatelor socio-economice produse atât 
la nivel naţional cât şi judeţean, ponderea popu-
laţiei active a cunoscut o oarecare scădere, 
ajungând în anul 2002 la valori cuprinse între 
39,74% (Livezile) şi 55,08% (Josenii Bârgău-
lui). Cea mai dramatică scădere se înregistrează 
în municipiul Bistriţa (8,83%), iar cea mai im-
portantă creştere în comuna Josenii Bârgăului 
(5,87%). Distribuţia în cadrul celor trei sectoare 
de activitate a fost următoarea:  
• Municipiul Bistriţa: 4,62% în agricultu-
ră, silvicultură şi vânat, 42,55% în industrie şi 
construcţii, şi 52,83 în servicii; 
• Comuna Livezile: 58,74% în agricultură, 
silvicultură şi vânat, 21,22% în industrie şi con-
strucţii, şi 20,05% în servicii; 
• Comuna Josenii Bârgăului: 70,87% în 
agricultură, silvicultură şi vânat, 15,58% în in-
dustrie şi construcţii, şi 13,55% în servicii; 

• Comuna Prundu Bârgăului: 52,84% în 
agricultură, silvicultură şi vânat, 21,73% în in-
dustrie şi construcţii, şi 25,43% în servicii; 
• Comuna Tiha Bârgăului: 76,92% în 
agricultură, silvicultură şi vânat, 8,5% în indus-
trie şi construcţii, şi 14,58% în servicii; 
• Comuna Bistriţa Bârgăului: 71,18% în 
agricultură, silvicultură şi vânat, 14,93% în in-
dustrie şi construcţii, şi 13,88% în servicii. 

Scăderea ponderii populaţiei ocupată în 
sectorul secundar, este rezultatul reculului acti-
vităţilor industriale, situaţie specifică la nivel 
naţional. Cea mai dramatică reconfigurare a 
avut loc în comuna Prundu Bârgăului (o scădere 
de 27,48%). Şi în comuna Bistriţa Bârgăului s-a 
înregistrat o scădere de peste 20%, explicabilă 
prin faptul că s-au finalizat lucrările barajului. 
Acest fapt s-a repercutat asupra creşterii ponde-
rii populaţiei ocupată în sectorul primar, valori 
crescute fiind înregistrate la Prundu Bârgăului 
(a crescut cu 28,02%) şi Bistriţa Bârgăului (a 
crescut cu 29,62%). Singura excepţie o repre-
zintă municipiul Bistriţa, unde a crescut cu 
13,35% ponderea populaţiei ocupată în sectorul 
terţiar. În acelaşi an, şomerii au crescut ca pon-
dere, în timp ce, populaţia inactivă a scăzut în 
mediul teritorial-administrativ al ruralului, cres-
când doar în municipiul Bistriţa (cu aproximativ 
4%).  
 
4.4 Structura etnică a populaţiei  

A înregistrat o evoluţie complexă în decur-
sul timpului, indusă de modificările geopolitice 
specifice teritoriului transilvan, care au favorizat 
suprapunerea unor elemente de populaţie aloh-
tonă peste fondul autohton multimilenar româ-
nesc, în acest sens, fiind de remarcat intrările de 
populaţie (în anumite areale ale judeţului) de 
etnie maghiară şi germană, alături de evrei, 
rromi (ţigani) şi reprezentanţii altor etnii. Inter-
pretarea structurii etnice este realizată pentru o 
perioadă de 61 ani (1941-2002), în intervalul de 
timp menţionat, luându-se în considerare mo-
mentele de recensământ din anii 1941, 1992 şi 
2002. În cazul populaţiei săseşti s-a avut în ve-
dere şi recensământul din 1966. 

Raportându-ne la anul de referinţă 1941, 
populaţia românească avea o pondere covârşi-
toare doar în comunele bârgăuane: 93,41% în 
Josenii Bârgăului, 82,47% în Prundu Bârgăului, 
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86,49% în Tiha Bârgăului şi 93,55% în Bistriţa 
Bârgăului. În comuna Livezile aceasta reprezen-
ta 42,82%, dominând saşii, cu 45,91% (aceştia 
locuiau preponderent în Dorolea şi Livezile). În 
municipiul Bistriţa, populaţia românească repre-
zenta 24,47%, în timp ce maghiarii (populaţie 
dominantă) reprezentau 37,63%, fiind urmaţi de 
saşi, cu 31,36% (mai puţin în Sărata şi Sigmir). 
În anul 1966, populaţia săsească reprezenta încă 
9,39% din populaţia municipiului Bistriţa (în 
Unirea-21,32% şi în Slătiniţa-18,38%), şi 
21,75% din totalul populaţiei localităţii Livezile. 
Populaţia de etnie rromă avea ponderi importan-
te doar în comuna Livezile (8,73%), şi valori 
uşor crescute în Municipiul Bistriţa (3,28%), şi 
comuna Tiha Bârgăului (4,32%). 

În anul 1992, populaţia românească domină 
ca pondere celelate etnii: valori de peste 99% în 
comunele Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului şi 
Bistriţa Bârgăului, şi valori apropiate de 90% în 
municipiul Bistriţa şi comuna Livezile. Popula-
ţia maghiară are o pondere însemnataă doar în 
municipiul Bistriţa-7,26%, în rest ea situându-se 
sub un procent. Populaţia săsească depăşeşte un 
procent doar în cazul comunei Livezile-1,25%. 
În schim ponderea populaţiei de etnie rromă 
creşte în comuna livezile la 10,09%. Anul 2002 
nu induce modificări însemnate la nivelul pon-
derii diferitelor structuri etnice, cu o singură 
menţiune: scade populaţia de etnie rromă a co-
munei Livezile, la 6,32% şi creşte cea a comu-
nei Josenii Bârgăului, la 4,19%.  
 
4.5 Structura confesională a populaţiei  

La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud a înre-
gistrat modelări structurale serioase în decursul 
timpului, induse de o serie de evenimente im-
portante (Pop, P. Gr., 2007), dintre care menţio-
năm: trecerea unui contingent important de po-
pulaţie maghiară şi germană de la religia catoli-
că la cea reformată (în diversele sale faţete), 
fenomen petrecut în secolul al XVI-lea; reveni-
rea unei părţi, din nou, la religia catolică, în pe-
rioada derulării contrareformei habsburgice; 
trecerea la religia greco-catolică (nou înfiinţată) 
a unui procent însemnat din populaţia ortodoxă, 
urmare a presiunilor severe exercitate de repre-
zentanţii stăpânirii habsburgice, fenomen petre-
cut în ultima parte a secolului XVII şi la începu-

tul secolului al XVIII-lea; apariţia şi dezvoltarea 
cultelor neoprotestante, la care au început să 
adere contingente din ce în ce mai importante de 
populaţie, după anul 1945; scoaterea în afara 
legii a religiei greco-catolice în anul 1948, de 
către regimul comunist; condiţia de exprimare 
liberă a oricărei forme de cult după momentul 
Revoluţiei din anul 1989 etc. 

Analiza structurii confesionale a populaţiei 
din bazinul hidrografic al Bistriţei Ardelene este 
efectuată pentru intervalul 1910-2002, având ca 
momente de reper, recensămintele derulate în 
anii 1910, 1992 şi 2002. În anul 1910, în munici-
piul Bistriţa domina confesiunea evanghelică, cu 
o pondere de 42,01% din populaţia totală (17246 
locuitori), urmată de cea greco-catolică - 26,89% 
şi de cea romano-catolică-9,93%, aflată oarecum 
la egalitate cu populaţia izraelită - 8,69%. Popu-
laţia ortodoxă reprezenta 3,8% din total. Popula-
ţia evanghelică domina şi în comuna Livezi-
le-54,05%, urmată însă de populaţia ortodo-
xă-40,05%. În restul unităţilor administra-
tiv-teritoriale (exceptând comuna Tiha Bârgău-
lui), populaţia ortodoxă era dominantă: 82,86% 
în Josenii Bârgăului, 78,34% în Prundu Bârgău-
lui şi 71,72% în Bistriţa Bârgăului. În Tiha Bâr-
găului, în anul 1910, 88,98% din populaţie era 
greco-catolică. Populaţia reformată conta din 
punct de vedere procentual doar în municipiul 
Bistriţa-8,32%, în rest, valorile fiind situate sub 
pragul de 2%. Populaţia evreiască a fost prezentă 
în toate entităţile teritoriale, atingând ponderea 
maximă în comuna Prundu Bârgăului-11,69%. În 
rest valorile au fost situate sub pragul de 6%. 

În anul 1992, marea majoritate a populaţiei 
din cuprinsul teritoriului analizat era ortodoxă, 
ponderile oscilând între 81,7% în municipiul 
Bistriţa şi 98,5% în Prundu Bârgăului. În toate 
comunele valorile sunt peste pragul de 90%. Po-
pulaţia greco-catolică şi cea romano-catolică este 
situată, ca pondere, peste pragul de 2% doar în 
municipiul Bistriţa (4,4% şi 2,1%). Populaţia 
reformată contează sub raportul ponderii doar în 
municipiul Bistriţa (5,3%), în rest valorile fiid 
situate sub 1%. În schimb se impune ca şi catego-
rie confesională cea neoprotestantă (baptişti şi 
penticostali), având o valoare de 4,1% în mediul 
urban, 4% în comuna Josenii Bârgăului şi 2% în 
comuna Livezile. 
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În anul 2002, populaţia ortodoxă rămâne 
cea dominantă (82,62% în municipiul Bistriţa), 
scăzând sub pragul de 90% doar în cazul comu-
nei Livezile (88,41%), pe fondul creşterii adep-
ţilor neoprotestanţi (3,95%). 
 
5 Concluzii 

 Dinamica demografică din bazinul hi-
drografic al Bistriţei Ardelene se înscrie, per 
ansamblu, în liniile mari specifice contextului 
naţional. Sunt foarte bine puse în evidenţă pra-
gurile din 1966 (creşteri masive la nivel urban şi 
periurban, pe fondul procesului de industrializa-
re puternică a municipiului Bistriţa), şi 1989 
(regres demografic motivat de fenomenul mi-
graţiei post-decembriste). Reconfigurările la 
nivel etnic şi confesional sunt specifice spaţiului 
transilvan, în speţă acelor areale care au benefi-
ciat de prezenţa unor importante contingente de 
populaţie săsească. Exceptând anumite sitaţii, pe 
care le-am evocat de altfel în cuprinsul acestui 
material, structurile pe grupe de vârstă şi sexe 
sunt echilibrate, ceea ce se constituie într-o 
premisă favorabilă iniţiativelor de resuscitare 
economică a întregului areal.  
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