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Summary. The German minority in Romania between demographic decline and adaptation. As most of the 

other national minorities in Romania, the German population declined by 40% between 2002 and 2011. The 
highest decreasing levels were registered in the counties and settlements where Germans had been colonized 
throughout the centuries, especially in Transylvania. Growth was only registered in Ilfov County due to the 
economic attractiveness. In 2011 there were still 11 towns with more than 500 German inhabitants and 14 

rural municipalities with more than 100 Germans. The demographic setback determined adaptation 
measures, especially within the Democratic Forum of the Germans in Romania and the Evangelical 
Lutheran Church. 

 
 
1. Introducere 
 În România recensământul din noiembrie 
2011 a consemnat un număr total al locuitorilor 
de 20.121.641, dintre care 89,6% aparţinând  
etnei române şi 10,4%   minorităţilor naţionale 
(la un număr de 1.236.810 de persoane cu 
informaţii nedisponibile). Cu 36.042 persoane, 
etnia germană se află pe locul patru în rândul 
minorităţilor etnice, după maghiarii, romii şi 
ucrainienii – de altfel un loc deţinut şi în 2002. 
 Despre minoritatea germană şi evoluţia ei 
numerică am mai publicat în anii anteriori 
(Schreiber 1993 şi 2002). Evoluţia numerică a 
fost una negativă, de la 119.436 în 1992 la 
59.764 în 2002 şi la 36.042 etnici germani în 
2011. Aceasta însemană un declin încetinit faţă 
de recensământul anterior, de 40%, minoritatea 
germană reprezennd, în 2011, doar 0,18% din 
populaţia României. Declinul diminuat între anii 
2002 şi 2011 – cel anterior a fost de 50% – se 
datorează atât emigrării mult dimiuate spre 
Germania cât şi intervalului ceva mai scurt 
dintre ultimele două recensăminte. Pe de altă 
parte, populaţia aparţinând etniei germane este 
în prezent mult îmbătrânită. 
 În cele ce urmează  vom prezenta o analiză 
comparativă dintre rezultatele ultimelor două 
recensăminte, 2002 şi 2011, cu privire la 
judeţele României şi la localităţile cu peste 100 
de etnici germani. 

 
2. Repartiţia actuală a etnicilor 
germani pe teritoriul României 
 Majoritatea etnicilor germani trăiesc şi în 
prezent în Transilvania (sens larg), adică în 
Ardeal, Banat, regiunile Sătmarului şi 
Maramureşului. Cu toate că, exceptând judeţul 
Ilfov, în toate celelalte populaţia germană s-a 
diminuat – majoritatea dintre ele cu între 40 şi 
60% –, judeţele din interiorul arcului carpatic au 
încă un număr de etnici germani care depăşeşte 
400, cu excepţia judeţelor colonizate cu secui 
(Harghita şi Covasna) precum şi judeţul Sălaj, 
rămas în afara ariei colonizate cu germani. 
Astfel, în prezent mai sunt opt judeţe şi capitala 
Bucureşti cu peste 1.000 de etnici germani. În 
trei judeţe se depăşeşte un număr de 4.000: 
Timiş, Satu Mare şi Sibiu (tab. 1). In judeţele 
extracarpatice numărul germanilor se menţine 
sub 150, cu excepţia judeţului Suceava, unde, în 
Bucovina, a existat o recolonizare în timpul 
imperiului habsburgic (sec. 18). Între 10 şi 20 
de etnici germani au fost număraţi în judeţele 
Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Vaslui 
şi Vrancea, numărul cel mai redus 
înregistrându-se în judeţul Teleorman: 5 (tab. 
1). 
 
 
 

1 Romanian Academy, Cluj Subsidiary Geography Section, No. 9, Republicii Street, 400015, Cluj-Napoca, Romania 
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Tab. 1 Numărul etnicilor germani  la recensămintele din 2002 şi 2011 

             Judeţul    Total 2002    Total 2011    Urban 2011     Rural 2011 

Alba      1.311        728           491           237 
Arad      4.852      2.909        1.989           920 
Argeş         118           63             51             12 
Bacău         171           99            83             16 
Bihor      1.163         735          415           320 
Bistriţa-Năsăud         661         428         261           167 
Botoşani           59           28           23               5 
Braşov      4.418      2.923      1.947           976 
Brăila           56           31           29               2 
Buzău           43           19           18               1 
Caraş-Severin      6.149      2.897      2.374           523 
Călăraşi           26           13           10               3 
Cluj         944         687         618             69 
Constanţa         315         143         115             28 
Covasna         198         114           85             29 
Dâmboviţa           82           43           30             13 
Dolj         192           60           57               3 
Galaţi         140                       62           55               7 
Giurgiu           20           18             8             10 
Gorj           56           22           20               2 
Harghita         140           70           59             11 
Hunedoara      1.937         971         905             66 
Ialomiţa           26           14             6               8 
Iaşi         181           88           81               7 
Ilfov           71         111           57             54 
Maramureş      2.012      1.054      1.026             28 
Mehedinţi         259         151         145               6 
Mureş      2.045      1.478         855           623 
Neamţ         107           72           60             12 
Olt           27           11             9               2 
Prahova         291         149         123             26 
Satu Mare      6.417      5.006      1.884        3.122 
Sălaj         102           57           44             13 
Sibiu      6.554      4.244      2.880        1.364 
Suceava      1.773         717         450           267 
Teleorman           36             5             3               2 
Timiş    14.174      8.504      6.165        2.339 
Tulcea           83           23           20               3 
Vaslui           20           13             8               5 
Vâlcea         136           63           53             10 
Vrancea           41           10             6               4 
Bucureşti      2.358              1.209              1.209               - 

 
 O diminuare mai mare, de peste 60%  a 
etnicilor germani în 2011 faţă de 2002, s-a 
înregistrat în câteva judeţe extracarpatice (Dolj, 
Gorj, Teleorman, Tulcea şi Vrancea), dar aici 
numărul redus al lor suferă mai rapid modificări 
mari. O diminuare mai mică de 40% s-a 
înregistrat atât în câteva judeţe din Transilvania 
(Cluj, Mureş, Satu Mare) cât şi în două judeţe 

extracarpatice, cu puţin etnici germani (Giurgiu 
şi Neamţ). De remarcat că în judeţul Satu Mare 
predomină populaţia germană în mediul rural, 
iar şi în cazul judeţului Mureş ponderea lor în 
mediul rural este ridicată. La un  singur judeţ s-a 
înregistrat o creştere: în  judeţul Ilfov, sporire 
care poate fi explicată prin atracţia spre locuri 
de muncă din apropierea capitalei, aceste două 
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unităţi administrativ-teritoriale având o 
dinamică economică remarcabilă, mult mai 
mare decât a .altor regiuni. 
 În prezent majoritatea germanilor (68,6%) 
trăiesc în mediul urban. Acest fenomen se 
datorează şi unei migrări a populaţiei rurale 
către oraşe, migrare începută în anii 70 ai 

secolului trecut, odată cu industrializarea forţată 
a epocii socialiste. Recensământul din 2011 
arată un număr de 39 de oraşe cu mai mult de 
100 de etnici germani. Şapte dintre acestea au 
un număr de peste 1.000, iar alte patru între 500 
şi 1.000 (tab. 2). 

 
Tab. 2. Oraşe cu peste 500 de etnici germani (cf. Recensământului din 2011) 

Nr.crt.               Oraş                Judeţ     Nr. germani 

  1. Timişoara Timiş        4.193 
  2.  Sibiu Sibiu        1.561 
  3. Arad Arad        1.259 
  4.  Reşiţa Caraş-Severin        1.255 
  5.  Bucureşti         1.209 
  6.  Braşov Braşov        1.188 
  7. Satu Mare Satu Mare        1.044   
  8. Lugoj Timiş           748 
  9. Mediaş Sibiu           700 
10. Vişeu de Sus Maramureş           606 
11. Cluj-Napoca Cluj           544 

 
 Comparativ cu anul 2002 se remarcă o 
scădere semnificativă, cu 39%, a numărului 
acestor oraşe cu peste 100 de etnici germani. 
Reducerea germanilor a afectat în special trei 
categorii de oraşe: a. oraşe mari, reşedinţe de 
judeţ, de regulă în afara spaţiului de locuire 
tradiţională a germanilor: Constanţa, Craiova, 
Galaţi, Ploieşti, Iaşi, Sf. Gheorghe, Alba Iulia; 
b. oraşe mai mici din regiuni locuite tradiţional 
de germani: Rupea, Orăştie, Agnita, dar şi oraşe 
din Bucovina de Sud: Câmpulung Moldovenesc, 
Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret şi Rădăuţ; 
c. oraşe industriale şi miniere care după 
revoluţie şi-au pierdut importanţa economică şi, 
prin urmare, şi numeroase locuri de muncă: 
Călan, Lupeni, Vulcan, Târnăveni. 
 În mediul rural diminuările au fost şi mai 
importante, din cauza dublei emigrări, spre 
Germania şi spre oraşe. În prezent există 
numeroase sate, locuite cândva de saşi sau 
şvabi, în care acum nu mai trăieşte niciun 
german. Exemplul cel mai elocvent în acest sens 
este satul Nocrich (jud. Sibiu), unde s-a născut 
baronul Samuel von Brukenthal, guvernatorul 
Transilvaniei între 1777 şi 1787. 
 Dacă în 2002 au mai existat 43 de comune 
cu peste 100 de etnici germani, în 2011 au fost 
doar 14: şapte în judeţul Satu Mare, unde 

Forumul Democrat al Germanilor a reuşit să 
ocupe chiar posturi de primar, câte două în 
judeţele Sibiu şi Timiş şi câte una în judeţele 
Arad, Bihor şi Mureş. Diminuările cele mai 
semnificative s-au înregistrat în judeţele Braşov 
(7 comune cu peste 100 etnici germani în 2002, 
zero în 2011), Arad (5 în 2002, una în 2011) şi 
Timiş (12 în 2002, două în 2011). Pierderi mai 
reduse le-a avut judeţul Satu Mare (9 în 2002, 
şapte în 2011), unde din totdeauna a predominat 
populaţia germană în mediul rural. 
 Din cauza structurii de vârstă a etnicilor 
germani, declinul demografic va continua şi în 
anii viitori. Considerăm că în jurul anului 2020 
vor mai exista aproximativ 22.000 – 25.000 
etnici germani. Această evoluţie necesită măsuri 
de protecţie şi de adaptări speciale. 
 
3. Măsuri şi strategii – prezent şi viitor 
 Deşi minoritatea germană în prezent nu 
deţine decât 0,18% din populaţia României, este 
încă o minoritate influentă. Deputatul ei în 
Parlamentul României a obţinut la alegerile din 
2012 cele mai multe voturi dintre toţi deputaţii 
minorităţilor, altele decât cea maghiară. 
Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a devenit la 
sfârşitul lunii iunie 2014 şi preşedintele 
Partidului Naţional   Liberal şi candidatul la 
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preşedenţia statului din partea ACL; 
reprezentanţi ai Formului Democrat al 
Germanilor ocupă posturi consilieri locali sau 
judeţeni. În Avrig şi în câteva comune din 
judeţul Satu Mare au fost aleşi primari 
aparţinând Forumului Democrat al Germanilor. 
Dar, de fapt, Forumul Democrat al Germanilor 
din România nu este numai un partid politic – 
pe bază etnică – ci, mai cu seamă, o uniune 
etnică, lingvistică şi culturală. Finanţarea este 
asigurată prin Departamentul Minorităţilor de pe 
lângă Guvernul României, dar şi prin proiecte 
finanţate de statul german printr-o comisie 
interguvernamentală germano-română.  
 Cu toate că diminuarea permanentă a etniei 
germane crează numeroase probleme şi 
dificultăţi, această minoritate etnică a reuşit să 
păstreze o serie de instituţii, secţii sau 
departamente, ca ziarul Allgemeine Deutsche 
Zeitung für Rumänien, care apare la Bucureşti şi 
cuprinde şi săptămânalele Banater Zeitung (cu 
redacţia la Timişoara) şi Karpatenrundschau 
(Braşov), apoi săptămanlul Hermannstädter 
Zeitung (Sibiu), Teatrul de Stat German de la 
Timişoara, secţia germană a Teatrului de Stat de 
la Sibiu, departamentele germane de la TVR şi 
posturi de radio (Bucureşti, Tg. Mureş, 
Timişoara). 
 Foarte importantă este şi menţinerea 
şcolilor cu predare în limba germană ca limbă 
maternă. Deşi în prezent în aceste şcoli învaţă 
mai cu seamă copii de etnie română şi, uneori, 
maghiară, ele au mare căutare. Aici trebuie 
amintite marile licee Lenau din Timişoara, 
Brukenthal din Sibiu, Honterus din Braşov, 
Goethe din Bucureşti, Ettinger din Satu Mare şi 
Müller Gutenbrunn din Arad, precum şi secţiile 
de limbă germană maternă de la Cluj-Napoca 
(G. Coşbuc), Mediaş (St. L. Roth), Sighişoara 
(J. Haltrich), Bistriţa (L. Rebreanu) etc. 
 Adaptări speciale au fost necesare din 
cauza declinului demografic. Atât Forumul 
Democrat al Germanilor cât şi Biserica 
Evanghelică Lutherană s-au deschis neetnicilor 
germani. 
 Forumul Democrat al Germanilor, ca 
uniune etnică a germanilor din România, a 
admis ca partenerii de viaţă neetnici (soţi, soţii, 
copii din căsătorii mixte) să devină membri ai 

Forumului. Nu sunt admişi germanii, cetăţeni ai 
altor state, în special Germania, pentru că 
Forumul reprezintă etnicii germani originari din 
România. Există însă varianta de a deveni 
membru simpatizant, mai cu seamă pentru 
cetăţenii  români de alte etnii.. 
 Biserica Evanghelică Lutherană s-a 
suprapus, după 1544, în Ardeal, grupului 
german al saşilor transilvăneni. Trebuie însă 
precizat, că în secolul al 18-lea s-au constituit 
comunităţi lutherane şi în Banat, din colonişti 
şvabi şi slovaci. Ele există şi astăzi, însă mult 
diminuate (Rusu, Man, 2014). 
 În Ardeal suprapunerea grupului 
lutheranilor peste etnicii saşi  a început să 
slăbească de la începutul secolului 20, s-a 
accentuat în perioada socialistă şi, apoi, mai cu 
seamă după 1989, din cauza exodului grăbit al 
saşilor. La trecerea  unor români la confesiunea 
lutherană a contribuit şi întroducerea orelor de 
religie în şcoli. Unii dintre elevii români din 
şcolile germane din Ardeal participă la orele de 
religie lutherană şi efectuează confirmarea 
(intrarea conştientă în comunitatea creştinilor 
evanghelici lutherani). Deoarece nu toţi 
lutheranii cunosc limba germană, între timp în 
unele oraşe mai mari se efectuează şi slujbe şi 
alte activităţi religioase în limba română (de ex. 
la Braşov). Faptul că în corurile bisericilor 
lutherane – în special în cele din Braşov şi Sibiu 
– cântă numeroşi neetnici germani şi 
nelutherani, este o realitate, datorită căreia 
aceste coruri  semiprofesioniste au supravieţuit 
după 1990. 
 De altfel, tot mai mulţi români se angajează 
pentru proiecte ale Bisericii Evanghelice. În 
anul 2013 s/a iniţiat un proiect de valorificare a 
bisericilor fortificate din Ardeal (Proiectul 
Cunoaşte sufletul Ardealului). Custodele 
asociaţiei, care patronează acest proiect este 
cunoscutul comentator sportiv din anii şaizeci-
optzeci ai secolului trecut, Cristian Ţopescu. 
 În aprilie 2014 a fost înfiinţată şi Fundaţia 
Bisericilor Fortificate a Bisericii Evanghelice 
din România. Scopul este, de asemenea, 
protecţia, îngrijirea şi valorificarea bisericilor-
cetăţi din Transilvania. Patronajul fundaţiei a 
fost preluat de către preşedintele Germania şi 
cel al României. 
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 Pentru anul 2015, dedicat educaţiei, 
există un proiect de colaborare dintre Forumul 
German, Biserica Evanghelică Lutherană şi 
învăţământul preuniversitar. Acest fapt 
exemplifică, încă odată, că pentru a realiza 
anumite proiecte majore este nevoie de 
concentrarea a tuturor forţelor existente şi 
interesate. 
 
4. Concluzii 
 Deşi declinul demografic al etniei germane 
din România continuă, efectele acestuia încă nu 
se manifestă în plenitudinea lor în viaţa de zi cu 
zi. Dacă numeroase comunităţi în mediul rural 
au dispărut, cele din oraşe se menţin, mai cu 
seamă în ţinuturile în care germanii au fost 
colonizaţi în trecut. 
 Se simte însă nevoia unor măsuri speciale, 
unor adaptări la numărul tot mai restrâns, care 
vizează  mai cu seamă domeniul cultural şi 
lingvistic, şi în mod special şcolile. Faptul că 
Forumul Democrat al Germanilor este 
considerat, pe lângă uniune etnică, şi partid 
politic, îngrădeşte susţinerea lui de către 
sponsori,  asociaţiile emigranţilor din Germania 
şi Austria sau de către alte organizaţii şi 
instituţii din străinătate.. 

 Considerăm însă că se tinde către un prag 
critic, sub care, din cauza lipsei de personal, 
comunităţile etnice tradiţionale germane  vor 
întâmpina dificultăţi serioase în funcţionarea lor. 
Acest prag se va atinge undeva pe la 15.000 de 
membrii, în jrul anului 2030. Atunci va fi nevoie 
de o reorganizare profundă a celor rămaşi. 
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