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ASPECTE ALE COMPORTAMENTULUI DEMOGRAFIC ÎN 
MUNŢII APUSENI 

 
MAGDALENA DRĂGAN1 

 
 

ABSTRACT: – Aspects of the demographical behaviour in the Apuseni Mountains. Even though during 
the last 50 years in the Apuseni Mountains strong demographical decline occurred, regional differences 
appear in the spatial distribution of this phenomenon. The present study identifies several elements of the 
demographical behaviour that can explain those variations. 
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1. Introducere 

Deşi cunoscuţi în literatura geografică drept 
cea mai populată zonă montană a României, 
Munţii Apuseni trec printr-un declin demografic 
îndelungat şi persistent (Surd şi alţii, 2007, 
Drăgan, 2010). Transformările economice din 
perioada comunistă exprimate în 
industrializarea oraşelor (în special a celor din 
afara spaţiului montan) şi colectivizarea 
agriculturii în zonele depresionare periferice au 
determinat o migraţie susţinută. În intervalul 
1966-1980 deficitul migratoriu regional a fost 
de -8,2‰, mult mai mare decât cel înregistrat la 
începutul secolului XX (-2,4‰) sau după 1990 
(-3,2‰). Pe perioada 1956-2010 această regiune 
a pierdut peste un sfert (28,7%) din numărul 
populaţiei, în special datorită migraţiei şi 
efectelor colaterale ale acesteia: scăderea 
numărului persoanelor apte de muncă, scăderea 
generaţiilor feminine fertile, scăderea natalităţii. 
Acestor fenomene li se suprapune, pe cale de 
consecinţă, o structură demografică mai 
îmbătrânită decât media naţională [Fig. 1]. La 
nivel subregional apar evidente unele diferenţe 
atât în distribuţia actuală a procentul de vârstnici 
în populaţia totală, cât şi în ritmurile scăderii 
populaţiei. La scară regională scăderea se 
schiţează începând cu anii 1940, însă zonele 
judeţene Arad şi Hunedoara prezintă tendinţe de 
scădere mult mai devreme, începând cu 
recensământul din 1910. Dacă în cazul 
Apusenilor Hunedoarei se remarcă la 

recensământul din 1956 un uşor reviriment 
datorat industrializării, Apusenii Aradului 
continuă această tendinţă negativă până în 
prezent. Trebuie să remarcăm, de asemenea, 
cazul celor trei zone judeţene din jumătatea 
nordică a regiunii – Cluj, Bihor şi Sălaj. Aici 
creşterea a fost mai intensă, prelungindu-se până 
în 1956. De asemenea, Apusenii Bihorului au 
răspuns de manieră mai viguroasă la politica 
pronatalistă instituită după 1966 (Drăgan, 2010). 

Cu toate acestea, ca aproape peste tot în 
spaţiul rural românesc, la nivelul Munţilor 
Apuseni s-a menţinut multă vreme un model al 
familiei cu mai mulţi copii. Deşi considerat un 
indicator al tradiţionalismului, pe care 
comunităţile moderne nu îl mai afişează, în lipsa 
unei foarte puţin probabile tendinţe viitoare de 
imigrare masivă a populaţiei tinere din 
exteriorul regiunii în acest spaţiu, apreciem că 
acest comportament este singurul care mai poate 
asigura capitalul demografic necesar pentru 
viitorul regiunii. Dar în ce măsură mai este el 
caracteristic comunităţilor din Apuseni? Analiza 
care urmează va încerca să dea un răspuns 
acestei întrebări. 

În prezenta lucrare se foloseşte o delimitare 
a regiunii Munţilor Apuseni compusă din 153 de 
unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând la 
şase zone judeţene, la care se face referire prin 
denumirile de: Apusenii Albei, Apusenii 
Aradului, Apusenii Bihorului, Apusenii 
Clujului, Apusenii Hunedoarei şi Apusenii 

1 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, România, e-mail: 
magdalenadragan@yahoo.com 
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Sălajului. De asemenea, pe lângă informaţia 
bibliografică, sunt prelucrate date statistice 
furnizate de către Institutul Naţional de 

Statistică (seriile Tempo-online şi date de la 
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 
2002). 

 

 
Fig. 1. Ponderea populaţiei de 65 ani şi peste la nivel de unitate administrativ - teritorială  

(prelucrare date INS) 
 

2. Modelul fertilităţii tradiţionale 
În zona rurală a României şi în Munţii 

Apuseni căsătoria precoce şi copiii numeroşi 
reprezentau o cutumă larg răspândită (Trebici şi 
Ghinoiu, 1986). Ataşamentul la un model care 
valorizează copiii şi propune ca ideal 
demografic familia cu doi copii este încă viabil 
şi în prezent la nivel naţional (Rotariu, 2005) 

Din harta prezentată în Fig. 2 se remarcă 
numărul mare de comune din Munţii Apuseni 
(localizate în special în jumătatea nordică a 
regiunii) unde raportul dintre copii şi adulţi este 
mai mare decât cel de la nivel naţional, dar şi 
câteva unităţi administrative unde acest 
indicator este foarte scăzut. Acest raport arată 

atât arealele unde natalitatea este mai ridicată, 
cât şi zonele foarte îmbătrânite care nu mai pot 
menţine fiziologic creşterea naturală a 
populaţiei. 

Comunele marcate cu culori deschise şi 
foarte deschise se corelează bine cu zonele cu 
populaţie îmbătrânită din Fig. 1 (semnalizate de 
nuanţe mai intense). Cazurile speciale cu mulţi 
vârstnici şi mulţi copii în acelaşi timp care apar 
prin comparaţia celor două hărţi (Avram Iancu, 
Vidra judeţul Alba; Balşa, judeţul Hunedoara; 
Săvădisla, Mănăstireni, Mărgău, judeţul Cluj 
etc.) sugerează comunităţi care au trecut prin 
fenomene de migraţie foarte accentuate, prin 
care s-a redus efectivul grupei mijlocii, dar care 
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mai păstrează încă un model tradiţional al 
familiei, cu mulţi copii. De asemenea, 
diferenţele nord-sud evidente pe hartă pot fi 
puse şi pe seama extinderii spaţiale a 
comportamentului demografic tipic bănăţean, de 

limitare a numărului de copii cu scopul evitării 
împărţirii terenurilor agricole între urmaşi, 
dinspre Apusenii Aradului în judeţul 
Hunedoara. 

 

 
Fig. 2. Raportul procentual dintre copii (0 - 14 ani) şi persoane apte de muncă (15 - 64 ani) la 1 iulie 2010, 

la nivel de unitate administrativ - teritorială (prelucrare date INS) 
 

Persistenţa acestui veritabil sub-model 
demografic se poate constata urmărind 
distribuţia natalităţii în ultimul secol şi în 
prezent, la nivel subregional. Conform Beuran 
(1980-1985) atât în Apusenii Aradului cât şi în 
Apusenii Hunedoarei rata brută a natalităţii se 
situa sub media regiunii atât în perioada 1901-
1910 (38,0‰, la nivel regional, 35,5‰ în 
Apusenii Aradului, 35,0‰ în Apusenii 
Hunedoarei), cât şi în perioada 1966-1980 
(16,9‰, respectiv 14,0‰ şi 13,9‰). Aceeaşi 
diferenţă se păstrează şi în prezent: pe perioada 
1990-2007 natalitatea în Munţii Apuseni a fost 

de 9,8‰, în timp ce în Apusenii Hunedoarei se 
înregistra o valoare de numai 7,1‰, mai mică 
decât în Apusenii Aradului (9,3‰), cu valoare 
mai apropiată de media regională. Prelungirea 
acestui model în timp, împreună cu 
selectivitatea migraţiei spre exteriorul zonei 
montane – au migrat persoane tinere, apte de 
muncă şi reproducere – explică situaţia precară 
a Apusenilor Hunedoarei. 

După 1990, fertilitatea a cunoscut scăderi la 
toate scările spaţiale analizate [Fig. 3]: toată 
suprafaţa regională, suprafaţa corespunzând zonei 
montane oficiale (99 de unităţi administrative),  
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zona montană înaltă (21 de unităţi administrative 
cu cea mai mare parte a teritoriului la peste 800 m 
altitudine). Cea mai dramatică apare cea de la 
nivelul zonei montane înalte care pare că renunţă 
rapid la modelul tradiţional. 
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Fig. 3. Fertilitatea la două momente diferite în timp 

(prelucrare date INS) 
 

Cu toate acestea, atunci când îmbătrânirea 
este mult accentuată se constată că modelul 
comportamentului demografic nu mai poate 
explica eficient fenomenele de declin. Astfel, 
îmbătrânirea puternică a populaţiei face ca şi în 
Apusenii Albei, tradiţional cu fertilitate mai 
ridicată a femeilor, ponderea născuţilor vii să fie 
mai mică decât în Arad, de numai  32,7‰. În 
anul 2002 pentru Apusenii Albei se remarcă 
două grupări de comune – Horea, Gârda de Sus, 
Scărişoara şi Poiana Vadului, respectiv Ponor, 
Mogoş şi Întregalde – unde ponderea femeilor 
care au născut mai mult de trei copii este de 
peste 41% din totalul femeilor în vârstă de peste 
15 ani [Fig. 4]. 

 

 
Fig. 4. Distribuţia spaţială a comportamentului demografic tradiţional în Apusenii Albei în anul 2002 

(prelucrare după ADR Centru, 2006 şi date INS). Cu litere sunt marcate următoarele comune: a – Poiana 
Vadului, b – Vadu Moţilor, c – Roşia Montană. Populaţia vârstnică = persoanele în vârstă de 60 de ani şi 

peste. 
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Prima grupare este flancată de alte trei 
comune – Vidra, Vadu Moţilor şi Albac – unde 
această pondere este de 36-40%. Aceste insule de 
fertilitate crescută sunt contracarate de areale 
unde acest indicator este de 10-25%. 
Comunităţile respective aparţin fie mediului 
urban, fie este vorba despre  localităţi cu funcţii 
economice mai diversificate (comunele miniere 
şi cele de la periferia montană, din zona viticolă 
dinspre Culoarul Mureşului). 

Urmărind şi ponderea populaţiei vârstnice 
remarcăm o deosebire esenţială între cele două 
grupări de comune cu fertilitate crescută – cea 
din partea vestică a zonei judeţene are acest 
indicator mult mai scăzut decât gruparea formată 
din comunele Ponor, Mogoş, Întregalde. Acest 

aspect indică faptul că modelul fertilităţii 
tradiţionale mai produce efecte demografice 
numai în vestul zonei, a doua grupare exprimând 
fertilitatea unor femei mult mai în vârstă. 

În general, studiile sociologice descriu 
comportamentul demografic tradiţional rural ca 
fiind cu număr mai mare de naşteri, dar şi cu 
fertilitate precoce, maximul atingându-se la 
grupa de vârstă 20-24 ani (Gheţău, 1997). De 
aceea, scăderea puternică a ponderii femeilor cu 
vârste cuprinse între 15-29 ani [Fig. 5] împreună 
cu creşterea ponderii în cadrul populaţiei 
feminine de vârstă fertilă a femeilor peste 30 de 
ani, care practic nu mai contribuie substanţial la 
sporul natural, nu poate decât să anunţe o 
situaţie şi mai precară în viitorul apropiat. 
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Fig. 5. Raportul  numărului de femei de vârstă fertilă specific anilor 1993 şi 2009, în Munţii Apuseni 
(prelucrare date INS) 

 
La nivel regional, reprezentantele grupei 

15-29 ani în 2009 corespundeau la 77,8% din 
numărul lor din 1993. De asemenea, raportul 
dintre grupele 15-29 ani şi 30-49 ani a trecut 
de la   46% femei în prima grupă şi 54% 
femei în a doua grupă în 1993, la 41%, 
respectiv 59% în 2009. 

De altfel, faţă de situaţia la nivel regional 
exemplificată în Fig. 5, variaţiile subregionale 
sunt mult mai accentuate: numărul femeilor 
aflate în grupa de vârstă 20-24 de ani reprezintă 
88,1% din numărul înregistrat în 1993 în 
Apusenii Clujului, dar numai 70,1% şi 71,1% 
în cazul Apusenilor Albei şi, respectiv, ai 

Hunedoarei. Generaţiile următoare de femei au 
cunoscut o reducere şi mai accentuată a 
numărului de reprezentante: între 1993 şi 2009, 
grupa de vârstă 15-19 ani a scăzut cu un sfert 
din efectivul iniţial în Apusenii Aradului şi cu 
peste 30% în celelalte zone judeţene. 
 
3. Concluzii 

Din cele enunţate se poate observa că, în 
general, modelul fertilităţii tradiţionale 
începe să piardă teren în regiune, dar şi că în 
funcţie de scara de analiză se remarcă 
disparităţi importante în distribuţia spaţială a 
fenomenului. 
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Diferenţă evidentă dintre jumătatea 
nordică şi cea sudică a regiunii se datorează 
efectelor colaterale ale migraţiei accentuate şi 
suprapunerii acestei migraţii, în partea de 
sud-vest, peste un comportament demografic 
de tip bănăţean instaurat devreme. 

La toate scările de analiză, structura pe 
grupe de vârstă a populaţiei intervine ca un 
factor de condiţionare a efectelor pe care 
menţinerea comportamentului demografic 
tradiţional le poate avea asupra evoluţiilor 
viitoare. Din punct de vedere al evoluţiei 
demografice se poate aprecia situaţia mai 
favorabilă a comunităţilor unde structura pe 
grupe de vârstă este viabilă şi modelul 
tradiţional continuă să fie urmat. 
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