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Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea noului număr, seria
de buletine de date și informații statistice, pentru a oferi un sprijin tehnic
organizațiilor din Regiunea Centru. Acest Buletin Statistic Regional prezintă date și
indicatori relevanți privind evoluția și nivelul de dezvoltare a Regiunii Centru și a
județelor componente, furnizând date în profil regional și județean.

În acest al doilea număr din 2022 vă furnizăm cele mai recente date statistice
populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale,
protecția socială, fluxul turistic și altele precum și o secțiune extinsă dedicată
evoluțiilor demografice. Sperăm că, prin informațiile prezentate aici, am reușit să
punem în evidență începutul revenirii la normalitate după perioada dificilă a anilor
2020-2021, când întreaga societate s-a confruntat cu situația pandemică și că am
putut depăși anumitedificultăți inerente centralizării ,,în timp real” a datelor
statistice. În edițiile viitoare ale buletinului statistic regional vom integra mai multe
analize succinte ale acestor indicatori, propunându-vă și alte noutăți statistice. 

Ne dorim ca acest Buletin să se dezvolte în continuare ca instrument util pentru
factorii de decizie din administrația locală și județeană dar și pentru alte
organizații care pot utiliza aceste informații în activitatea curentă pentru luarea
unor decizii informate sau pentru aprofundarea unor teme de actualitate în
domenii prioritare pentru dezvoltarea Regiunii Centru și care necesită analize mai
complexe ale datelor statistice. De asemenea, pornind de la această abordare
teritorială, care surprinde din punct de vedere statistic situația din cele șase
județe, organizațiile din regiune și județele își pot dezvolta propriile analize sau
pot conlucra pentru găsirea unor soluții comune. 

Simion CREȚU
Director General ADR Centru

http://www.adrcentru.ro/
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 1. INDICATORI ANUALI 

Numărul populației rezidente în Regiunea Centru la 1 ianuarie 2021 era de 2,31 milioane
locuitori, regiunea noastră plasându-se pe poziția a 5-a în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare ale
României. La nivel județean, populația variază între 200,1 mii locuitori, în județul Covasna și 553,5
mii locuitori, în județul Brașov. 

http://www.adrcentru.ro/
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Densitatea populației la nivel regional, de 67,7 locuitori/km2, se situează sub media națională
de 80,8 locuitori/km2. Județele cu relief predominant montan - Harghita, Alba, Covasna -
înregistrează valori de 40-50 locuitori/km2 ale densității, la polul opus, cu peste 100 loc./ km2,
regăsindu-se Brașovul, județul cel mai urbanizat al regiunii. 

Gradul de urbanizare în Regiunea Centru este de 57,2%, depășindu-se ușor media națională.
Trei dintre județele Regiunii: Brașovul, Sibiul și Alba au rate de urbanizare peste media regională,
în timp ce celelate trei înregistrează rate de urbanizare sub media regională, valoarea cea mai
scăzută înregistrându-se în județul Harghita. 

Structura pe grupe principale de vârstă a populației pune în evidență începutul procesului de
îmbătrânire demografică, ponderea populației de 15-64 ani situându-se în jurul valorii de 65%
atât la nivel regional cât și la nivel național, în timp ce ponderea populației de peste 64 ani
depășește ponderea copiilor (0-14 ani) în toate județele regiunii și la nivelul României, diferența
cea mai mare între grupele extreme de vârstă înregistrându-se în cazul județului Alba.

Raportul general de dependență demografică este de 54,6 la nivel regional, valori similare
înregistrându-se în toate cele 6 județe precum și la nivel național și arată că, în prezent, structura
actuală pe grupe de vârstă permite funcționarea echilibrată a pieței muncii și a sistemului de
protecție socială. Raportul de dependență al vârstnicilor și rata de îmbătrânire demografică
înregistrează valori mari, ceea ce indică faptul că, pe termen mediu și lung, echilibrul pe piața
muncii și sustenabilitatea sistemului de protecție socială sunt puse în pericol din cauza presiunii
demografice în creștere.

Declinul demografic început în anii 90 ai secolului trecut s-a accentuat după anul 2000 și
conform tuturor șcenariilor și ipotezelor utilizate de demografi va continua în perioada următoare
în toate județele regiunii. Din acest punct de vedere, se remarcă județul Alba care a înregistrat o
scădere a numărului populației de 18,7% între 2000 și 2020, iar până în anul 2030 scăderea
demografică va fi de 26,4% față de anul 2000. Scăderi moderate în perioada 2000-2030 se
înregistrează în cazul județelor Sibiu și Brașov (5-10%), în timp ce județele Mureș, Covasna și
Harghita vor înregistra pierderi de populație între 16% și 20%. 

http://www.adrcentru.ro/
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Indicatorii mișcării naturale

Declinul demografic înregistrat după 1990 are două cauze directe majore: sporul natural
negativ înregistrat de-a lungul întregii perioade și soldul negativ al migrației interne și
externe. Sporul natural cumulat pentru întreaga perioadă 2000-2020 a fost la nivel regional de
-56017 persoane, cu un ,,record” anual negativ de - 9343 persoane înregistrat în anul 2020. Dacă
se compară soldul natural negativ înregistrat în perioada 2000-2020 la pierderea totală de
populație înregistrată în aceeași perioadă (-334 686 mii persoane) reiese că soldul negativ al
migrației reprezintă cauza principală a declinului demografic în Regiunea Centru.

Sporul natural înregistrat la nivelul Regiunii în perioada 2000-2020

http://www.adrcentru.ro/
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Calculat la nivelul celor două medii rezidențiale, ca diferență între rata natalității și rata mortalității,
rata sporului natural a cunoscut o accentuare a evoluției negative, iar mediul urban din Regiunea
Centru a înregistrat în 2019 și în 2020 valori ale sporului natural mai mici decât mediul rural,
acestea fiind determinate de scăderea permanentă a ratei natalității în mediul urban. 

Rata sporului natural în Regiunea Centru pe medii rezidențiale

Un indicator demografic care, în același timp este un indicator pentru calitatea vieții este durata
medie a vieții. La nivelul Regiunii Centru, durata medie a vieții a crescut în ultimii 20 ani cu 5,7
ani, ajungând în anul 2020 la 76,54 ani și depășind ușor media națională (76,05 ani). Se mențin
anumite diferențe între cele două medii rezidențiale, în favoarea mediului urban, la toate nivelurile
teritoriale. La nivel județean, cea mai mare durată medie a vieții se înregistrează în județul Brașov
(77,37 ani), iar cea mai scăzută în județul Covasna (76,65 ani). 

http://www.adrcentru.ro/
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2. DATE STATISTICE TRIMESTRIALE LA NIVELUL REGIUNII 

Numărul locuințelor terminate în Regiunea Centru în cursul trimestrului IV din 2021 s-a ridicat
la 2268, cu 5,1% mai multe față de trimestrul precedent și cu 12% peste numărul înregistrat în
perioada similară a anului 2020.

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din Regiunea Centru a ajuns în
trimestrul al patrulea din 2021 la 580 987 persoane, în scădere față de trimestrele precedente,
pensia medie de asigurări de stat, la nivel regional, fiind de 1632 lei. 

Rata șomajului, calculată conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii (B.I.M.), la
nivelul Regiunii Centru, a crescut în trimestrul IV 2021 cu 1,4 puncte procentuale față de
trimestrul anterior, ajungând la 6,2% din totalul populației din grupa de vârstă 15-64 ani.

http://www.adrcentru.ro/
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În trimestrul IV din 2021, veniturile medii lunare ale gospodăriilor din Regiunea Centru au
crescut  față de trimestrul anterior cu 6,7%, cheltuielile medii lunare mărindu-se cu 9,6%.
Astfel, în perioada octombrie-decembrie 2021, media lunară a veniturilor unei gospodării din
Regiunea Centru a ajuns la 6345 lei, iar media cheltuielilor la 5350 lei.

http://www.adrcentru.ro/
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3.DATE STATISTICE LUNARE LA NIVELUL REGIUNII CENTRU 

Sporul natural al populației din Regiunea Centru a fost negativ de-a lungul întregii perioade
decembrie 2020-decembrie 2021, cea mai ,,ridicată” valoare absolută a sporului natural
înregistrându-se în luna noiembrie 2021, când numărul deceselor a depășit cu 2912 numărul
născuților vii, iar cea mai redusă valoare absolută s-a înregistrat în august 2021, lună în care
diferența dintre numărul deceselor și numărul născuților a scăzut la 11.

Mișcarea naturală a populației

Efectivul salariaților la nivelul Regiunii Centru a ajuns, în decembrie 2021, la 693 460
persoane, în creștere ușoară față de lunile anterioare. Salariul mediu net calculat la nivel
regional a atins 3207 lei în luna decembrie 2021, fiind cu 160 lei mai mare față de luna
precedentă și cu 239 lei peste salariul mediu net din decembrie 2020.

Numărul sosirilor turiștilor cazați în structurile de primire a scăzut dramatic în cursul anului
2020 din cauza situației determinate de pandemia COVID 19, acesta atingând valori foarte
scăzute în lunile de primăvară ale anului 2020, iar numărul total al înnoptărilor a avut o
evoluție similară, valorile corespunzătoare lunilor martie-mai 2020 fiind cele mai mici din
ultimii ani. 

http://www.adrcentru.ro/
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În cursul anului 2021 s-au înregistrat creșteri semnificative față de anul 2020 atât în ce
privește numărul de sosiri cât și numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire
turistică din Regiunea Centru. În luna decembrie 2021, la nivelul Regiunii Centru s-au
înregistrat 173 729 sosiri și 329 215 înnoptări, valori cu 73% respectiv cu 70,3% mai mari față
de luna corespunzătoare din 2020.

Exporturile regionale au crescut ușor în trimestrul al patrulea din 2021 față de trimestrul
precedent, valoarea lunară a acestora ajungând în luna decembrie 2021 la 801 milioane euro,
cu 77,9 milioane euro peste valoarea totală a exporturilor realizate în aceeași lună din 2020.
Cumulat, în perioada ianuarie-decembrie 2021, exporturile au trecut de 11 miliarde euro, iar
importurile s-au apropiat de valoarea de 11,87 miliarde euro, soldul negativ al balanței
comerciale ridicându-se la 864 milioane euro.

http://www.adrcentru.ro/
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