1.2. Demografie și resurse umane
Situaţia şi structura demografică
Conform datelor publicate de Institutul Naţional de
Statistică, judeţul Brăila totalizează în anul 2012 o
populație stabilă de 354.043 persoane, reprezentând
12,7% din totalul înregistrat la nivelul regiunii de SudEst (2.791.190 persoane), respectiv 1,7% din populaţia
întregii ţări (21.355.849 persoane).
Volumul demografic al judeţului Brăila a scăzut din
2004 până în 2012 cu un efectiv de 19.517 persoane. În
perioada de referinţă efectivul populaţiei stabile a
judeţului a înregistrat punctul culminant în anul 2004
(373.560 persoane), fiind în continuă scădere până în
prezent (354.043 persoane în anul 2012). Comparativ
cu populaţia stabilă înregistrată în anul 2010, se
observă o scădere procentuală de 1,4%.
Evoluția media anuală a efectivului populaţiei pe
parcursul celor nouă ani de analiză 2004-2012 a fost de
-5,2% la nivel judeţean, -5,9% în mediul urban şi de 4,0% în mediul rural.
Analiza situaţiei existente

Datele publicate în urma Recensământului Populaţiei
şi Locuinţelor din 2011 relevă, însă, o populaţie
semnificativ mai redusă numeric faţă de datele
publicate de INS în bazele oficiale de date. Astfel,
populaţia recenzată a judeţului Brăila este de 321.212
locuitori, cu 52.685 persoane (14,1%) mai scăzută faţă
de recensământul din 2002.
Municipiul Brăila are cea mai mare populaţie stabilă
dintre cele 42 de unităţi teritorial administrative din
judeţul Brăila, totalizând la recensământ 180.302
locuitori şi reprezentând 56,1% din populaţia totală a
judeţului.
Oraşele Ianca (10.343 loc.), Făurei (3.592 loc.) şi
Însurăţei (6.528 loc.) totalizează doar 20.463 locuitori,
însemnând 6,2% din volumul demografic judeţean şi
9,6% din populaţia urbană a judeţului.
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Evoluţia populaţiei stabile a judeţului
Brăila, în perioada 2010- 2012

359.119

Recensământ 2002: 373.897 persoane
Recensământ 2011: 321.212 persoane
modificare de -14,09%

În 2012, populația feminină reprezenta 51,5% din
efectivul populaţiei judeţului Brăila, în timp ce la nivel
regional ponderea deţinută de populaţia feminină
ajungea la 51,1% şi la nivel naţional la 51,3%.
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Pe medii de rezidență, 35,1% din populaţia judeţului
locuiește în mediul rural, iar 64,9% în mediul urban.
Doar în municipiul Brăila locuiesc 90,4% din populaţia
urbană și 58,7% din totalul judeţean.
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Sursa datelor: INS

Distribuţia pe medii a populaţiei
judeţului Brăila în 2012
oraşe
6,4%

Prin raportarea numărului persoanelor de sex masculin
la efectivul persoanelor de sex feminin se determină
raportul de masculinitate, care este de 94,3 la nivel
judeţean, 95,6 la nivelul regiunii de Sud-Est şi de 94,8
la nivel naţional.
În ceea ce priveşte densitatea populației, se observă
2
că la nivel judeţean pe un km locuiesc aproximativ 74
persoane, în timp ce la nivel regional pe aceeaşi
suprafaţă locuiesc circa 78 persoane, iar la nivel
naţional 90 persoane. Conform datelor calculate pe
baza informaţiilor oficiale furnizate de Institutul
Naţional de Statistică, confortul spaţial al brăilenilor
este superior atât celui regional, cât şi celui naţional.
În anul 2012, vârsta medie a femeilor din judeţ era de
43,3 ani, iar a bărbaţilor de 39,9 ani.
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Piramida vârstelor nu este simetrică, mai ales în
partea superioară, ceea ce indică prezenţa
fenomenului de supramortalitate a populaţiei
masculine.
Populaţia tânără (0-19 ani) reprezintă 18,4% din totalul
populaţiei judeţului, populaţia adultă (20-64 ani)
reprezintă 64,7% din total, iar populaţia vârstnică (65
de ani şi peste) reprezintă 16,8% din total. Conform

Sursa: INS; Calcule: Addvances
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acestor valori, se poate sesiza faptul că populaţia
judeţului Brăila este în curs de îmbătrânire.
Durata medie a vieții a locuitorilor judeţului Brăila a
fost în 2012 de 73,9 ani, respectiv 69,7 ani în cazul
bărbaţilor şi 77,7 în cel al femeilor, deci o persoană de
sex feminin trăieşte, în medie, cu 8 ani mai mult decât
o persoană de sex masculin. În cazul regiunii de SudEst a ţării, durata medie de viaţă este de 73,9 ani (70,1
Piramida vârstelor populației județului Brăila
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Indicatori statistici demografici
În anul 2012, gradul de îmbătrânire demografică al
populaţiei a fost 911,1‰ la nivelul judeţului Brăila,
fiind inferior celui înregistrat la nivel regional (983,7‰)
dar mai mare decât cel de la nivel naţional (734,7‰).
Acest indicator demografic arată că la 1.000 persoane
tinere cu vârsta cuprinsă între 0 şi 19 ani revin 911,1
persoane vârstnice cu vârsta de 65 ani şi peste.
Raportul de dependență demografică (raportul
dintre suma efectivului populaţiei tinere şi populaţiei
vârstnice şi efectivul populaţiei adulte) este de
544,6,1‰ în judeţul Brăila, ceea ce înseamnă că, în
medie, 544 persoane aflate în vârstă de muncă susţin
1.000 inactive. Acest raport este superior celui
înregistrat la nivelul regiunii (413,9‰) şi destul de
apropiat de cel la nivel naţional (549,1‰).

9.125
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25-29 ani

ani în cazul bărbaţilor şi 77,8 ani în cazul femeilor) şi
74,3 ani la nivelul întregului teritoriu naţional (femeile
trăiesc, în medie, 77,9 ani, iar bărbaţii 70,7 ani).
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Raportul de dependență al tinerilor brăileni este de
284,9‰, fiind mai mare decât raportul de dependenţă
al tinerilor din regiunea de dezvoltare Sud-Est
(217,7‰), dar mai mic decât cel înregistrat la nivel
naţional (316,5‰). Astfel la 1.000 persoane adulte
revin 284,9 persoane tinere. Similar calculului necesar
identificării raportului de dependenţă al tinerilor se află
şi raportul de dependenţă al vârstnicilor. Astfel, la nivel
judeţean, se remarcă că la 1.000 persoane adulte revin
259,6 persoane vârstnice, în timp ce la nivel regional
acest indicator are valoare de 214,2‰ şi la nivel
naţional de 232,5‰.
Rata de înlocuire a forței de muncă se calculează prin
raportarea efectivului populaţiei tinere la o treime din
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persoanele în vârsta de 15-64 ani, calculat la 1000 de
locuitori. Astfel, rata de înlocuire a forţei de muncă
este de 577,4‰ în judeţul Brăila, de 395,2,‰ la nivelul
regiunii Sud-Est şi 644,9‰ la nivel naţional. Ceea ce

sporul natural cel mai ridicat, dar tot negativ s-a
înregistrat în anul 2005 (-1.024 persoane), iar cel mai
scăzut în 2012 (-2.195 persoane). Rata sporului natural
în anul 2012 în judeţul Brăila a fost de -6,2‰.

înseamnă că la nivelul judeţului Brăila, peste 15 ani la
1.000 persoane ce vor ieşi din câmpul muncii vor fi
înlocuite de aproximativ 577 persoane, ceea ce va
conduce la un deficit de forţă de muncă de 423
persoane.

Acelaşi fenomen al unei rate a mortalităţii superioare
celei a natalităţii şi implicit un spor natural negativ se
înregistrează atât în regiunea de Sud-Est a ţării, cât şi
pe întreg teritoriul acesteia. În 2012, sporul natural în
Sud-Est a fost de -9.343 persoane (rata sporului natural
de -3,3‰), iar la nivelul întregii ţări de -54.435
persoane (rata sporului natural de -2,5‰).

Deficitul de resurse de muncă înregistrat la nivel
judeţean este inferior celui care va apărea la nivel
regional (605 persoane) sau naţional (356 persoane).

Mişcarea naturală a populaţiei
În judeţul Brăila, rata natalității, în perioada 20042012 a fost inferioară ratei mortalității, astfel încât pe
întreaga perioadă s-a înregistrat un spor natural
negativ ce se tot accentuează. În această perioadă,

În ceea ce priveşte rata mortinatalității, în judeţul
Brăila aceasta a avut în 2012 o valoare de 4,6‰, ceea
ce înseamnă că la 1.000 născuţi, atât vii cât şi morţi,
4,6 erau în cea de-a doua categorie. La nivelul
judeţului, valorile acestui indicator au fost fluctuante,
de la 7‰ în 2004, la 3,9‰ în 2007, 5,1‰ în 2010 şi 1,9
în 2011. Comparativ cu valorile din Sud-Estul dar şi din
întreaga Românie, cele din judeţul Brăila au fost mai

Indicatori statistici demografici la nivel județean, regional şi național în 2012
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ridicate (în 2012 au fost de 4,2‰ în Sud-Est şi 3,9 în
România). Se remarcă faptul că pe teritoriul întregii
ţări valorile acestui indicator se află într-un trend
descendent.

Rata nupțialității, exprimată prin numărul de căsătorii
la 1.000 locuitori, a atins punctul culminat în anul 2007,
când valoarea indicatorului statistic a fost de 7,4‰. În
anul 2012 valoarea acestui indicator a fost de 3,9‰.

Rata mortalității infantile din judeţul Brăila în anul
2012 a înregistrat o valoare superioară (14,2‰) atât
faţă de cea din regiunea de Sud-Est (11,6‰), cât şi faţă
de cea de la nivelul României (9,0‰). În cazul judeţului
Brăila, din 1.000 de născuţi vii, 14,2 au decedat înainte
de împlinirea vârstei de un an.

Rata de divorțialitate a fost de 2,0‰ în anul 2012,
aceeași valoare fiind înregistrată și în 2004. Pe
parcursul celor nouă ani, rata de divorţialitate a fost
cea mai scăzută în anul 2010 (1,8‰), iar cea mai
ridicată în anul 2011 (2,4‰).
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În 2012, rata de nupţialitate în judeţul Brăila a fost de
3,9‰, inferioară atât celei de la nivelul regiunii
(4,6‰), cât şi celei naţionale (5,0‰). În schimb, rata
de divorţialitate este superioară celor două, unde se
înregistrează aceeaşi valoare (1,5‰); în judeţul Brăila,
la 1.000 de locuitori au loc, în medie, 2 divorţuri.

Comparativ cu celelalte medii, rata de nupţialitate din
judeţ în anul 2012 este mai scăzută (4,6‰ în regiunea
de Sud-Est și 5,0‰ în România), dar cea de
divorţialitate este mai ridicată decât în celelalte medii
(1,5‰ atât la nivel naţional, cât și regional).

Rata de nupţialitate și rate de
divorţialitate din judeţul Brăila,
în perioada 2010- 2012 (‰)

Rata natalităţii şi a mortalităţii la
nivelul judeţului Brăila,
în perioada 2010- 2012 (‰)
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Mişcarea migratorie a populaţiei
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Efectivul populaţiei cu stabiliri de domiciliu în judeţul
Brăila, în 2012 a fost de 3.763 persoane, iar cel al
plecărilor cu domiciliul din judeţ a fost de 4.581
persoane, astfel că soldul migratoriu al schimbărilor
de domiciliu a fost de -818 persoane. În Sud-Est,
soldul schimbărilor de domiciliu a fost de -1.831
persoane.

Numărul mediu al salariaţilor din
judeţul Brăila, în perioada 2010- 2012

62.000

Scăderea populaţiei este influenţată, pe lângă efectul
mişcării naturale a populaţiei, de efectul mişcării
migratorii. În anul 2012, mişcarea migratorie,
exprimată prin soldul schimbărilor cu reşedință a fost
de -1.735 locuitori, ceea ce înseamnă că procesul
plecărilor cu reşedinţă a implicat cu 1.735 persoane mai
mult decât procesul stabilirilor cu reşedinţă. Acelaşi
indicator, la nivelul regiunii a avut o valoare tot
negativă, de -8.819 persoane.
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În 2011 s-a înregistrat în judeţul Brăila un număr de 185
de emigranţi (1% din totalul emigranţilor din România)
şi 72 de imigranţi (0,5% din totalul persoanelor care au
imigrat în România), astfel că soldul migratoriu
internaţional a fost de -113 persoane.

Resurse umane
În 2012, în judeţul Brăila era un număr mediu de
62.893 salariați, adică 27,4% din totalul persoanelor
aflate în vârstă de muncă (20-64 ani), 12,6% din
numărul mediu de salariaţi din regiunea de Sud-Est și
1,4% din cei din întreaga ţară.
În perioada 2004-2012, numărul maxim de salariaţi ai
judeţului a fost înregistrat în anul 2007 (76.612
salariaţi), până la care s-a înregistrat o evoluţie, dar
odată cu instalarea crizei economice în România, şi
numărul de salariaţi a scăzut continuu.
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Referitor la secţiunile activităţii economice de la nivel
naţional, în judeţul Brăila, în 2012, cel mai ocupat
sector este cel al industriei (33,3%), urmat de comerţ
(17,5%), învăţământ (8,2%), sănătate şi asistenţă
socială (7,2%), construcţii (6,2%) şi agricultură,
silvicultură şi pescuit cu 5,8%. Ultimele locuri ale
ierarhiei sunt ocupate de hoteluri şi restaurante
(2,6%), tranzacţii imobiliare şi alte servicii (1,6%) şi
intermedieri financiare (1,3%). Celelalte activităţi ale
economiei naţionale reprezentau 6,3% din totalitatea
activităţilor economice.
Câştigul salarial nominal net lunar al unui angajat
din judeţul Brăila era în 2012 de 1.178 lei, mai mic decât
cel înregistrat în regiune (1.307 lei). În perioada 20042012, câştigul salarial nominal net al unui angajat
brăilean a crescut progresiv până în 2008, după care sa aflat aproximativ pe o linie dreaptă. În 2012, faţă de
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2004, valoarea acestui indicator a fost mai mare cu
120,6%.

În prima jumătate a anului 2013, rata şomajului la nivel
judeţean a urmat un trend descendent, de la 6,8% în
luna ianuarie, la 5,8% în iunie; din luna august,
valoarea acestui indicator a înregistrat o creștere,
ajungând la 7.2% în luna noiembrie, respectiv la 6,% în
decembrie.

În ceea ce priveşte numărul accidentaților în muncă,
în 2011 în judeţul Brăila s-au înregistrat 65 de
accidente, dintre care 5 au fost mortale. În perioada
analizată, 2004-2011, cel mai mare număr al
accidentaţilor a fost în 2006 (109 accidentaţi, 4
mortal), iar cel mai mic în 2010 (42 accidentaţi, 8
mortal).

În privinţa şomajului, există diferenţe majore între
sexe: acesta are valori mai scăzute în rândul femeilor
decât al bărbaţilor.

Şomajul este fenomenul contemporan abordat şi
analizat ca un dezechilibru al pieţei muncii la nivelul ei
naţional: ca loc de întâlnire şi de confruntare între
cererea globală şi oferta globală de muncă.

Probleme majore
În urma analizei datelor statistice publicate de INS a
reieșit că principala problemă din punct de vedere
demografic este scăderea semnificativă a numărului
de locuitori din judeţul Brăila, acest regres având
urmări și din punct de vedere economic, cultural,
social, ș.a.m.d.

Rata şomajului în judeţul Brăila în 2012 a fost de 5,9%,
la același nivel cu cea de la nivel regional (5,9%), dar
mai ridicată decât cea de la nivel naţional (5,1%).

Rata şomajului înregistrat în judeţul Brăila, în perioada 2010 - 2013 (%)
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Analiza situaţiei existente

18

O altă problemă de ordin
demografic
este
existenţa
fenomenului de îmbătrânire a
populaţiei, efectele acestuia urmând
a se resimţi în foarte mare măsură
pe termen lung: presiune ridicată de
forţa de muncă, deficit de forţă de
muncă, suprasolicitarea serviciilor
medicale, etc.
Din punct de vedere al resurselor de
muncă, cea mai importantă
problemă este insuficienţa locurilor
de muncă și, implicit, rata mare a
șomajului.

Direcţii posibile de acţiune
Un impact semnificativ asupra
rezolvării prolemelor de ordin
demografic îl are dezvoltarea
economică, creșterea bunăstării
economice a populaţiei putând duce
la creșterea ratei natalităţii,
reducerea fenomenului de migraţie
a populaţiei sau scăderea ratei
șomajului.

Disparităţi de dezvoltare
Valori mai ridicate ale densităţii
demografice sunt întâlnite, de
regulă, în localităţile urbane din
judeţ, excepţie făcând-o orașul
Însurăţei care înregistrează o
2
densitate a populaţiei sub 50 locuitori/km .
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De asemenea se observă tendinţa
ca și localităţile rurale din judeţul
orașelor sau municipiilor să
prezinte o densitate mai ridicată,
cel mai probabil ca urmare a
transformării acestora în localităţidormitor pentru populaţia din
mediul urban.
În profil teritorial observăm că
localităţile din estul judeţului
Brăila prezintă cele mai scăzute
rate de îmbătrânire a populaţiei, în
general sub 800‰. O populaţie
mai puţin îmbătrânită este
înregistrată în localităţile urbane.
Pe de altă parte localitatea cu cea
mai îmbătrânită populaţie este
comuna Racoviţa (peste 1600‰).

Analiza situaţiei existente
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În ceea ce privește rata
de
dependenţă
demografică,
localităţile cu cele mai
mari valori (între 500‰
și 600‰) sunt cele din
zona de nord-vest:
comuna
Galbenu,
comuna Vișani, comuna
Grădiștea,
comuna
Racoviţa și comuna
Scorţaru Nou.
Pe de altă parte în
aproape
localităţile
urbane
rata
de
dependenţă
demografică este sub
400‰.
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Singura localitate despre
care în acest moment se
poate spune că nu va avea
probleme cu suficienţa
forţei de muncă este
municipiul Brăila, aici rata
de înlocuire a forţei de
muncă fiind peste 1000‰.
La polul opus se află mai
multe
localităţi
rurale
precum Vișani, Zăvoaia,
Viziru, Unirea, Galbeni, etc.

Analiza situaţiei existente
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Analiza sporului demografic
în profil teritorial în judeţul
Brăila arată că singura
localitate cu un spor
demografic sub 30% este
comuna
Tudor
Vladimirescu. Totuși, toate
localităţile din judeţ au
înregistrat
sporuri
demografice negative în
perioada
2002-2012,
majoritatea având scăderi
demografice cuprinse între 20%
și
-30%.
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În ceea ce privește rata
natalităţii în judeţul Brăila, în
anul 2012 un număr de 5
comune
înregistrau
rate
cuprinse între 12‰ și 15‰:
Măxineni, Racoviţa, Gemenele,
Viziru și Victoria.
În aproape toate localităţile
urbane, rata natalităţii este
cuprinsă între 6‰ și 9‰,
excepţie făcând doar orașul
Ianca, unde rata natalităţii este
între
9‰
și
12‰.

Analiza situaţiei existente
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Comuna Mircea Vodă și
comuna
Ciocile
sunt
localităţile cu cele mai mari
rate ale mortalităţii din
judeţ, în anul 2012 valoarea
acesteia fiind peste 25‰.
Valori mai scăzute ale ratei
mortalităţii sunt înregistrate,
în general, în localităţile din
lunca
Dunării:
Mărașu,
Berteștii de Jos, Chișcani,
Brăila, etc.
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În ceea ce privește rata sporului
natural, la nivelul judeţului Brăila o
singură localitate înregistrează o
rată pozitivă: comuna Gemenele.
Pe de altă parte, cinci comune
înregistrează valori foarte scăzute
ale ratei sporului natural: comuna
Vișani, comuna Frecăţei, comuna
Mircea Vodă, comuna SurdilaGreci și comuna Cioacle.
Cu excepţia orașului Ianca, rata
sporului natural în localităţile
urbane este cuprinsă între -10‰ și
-5‰.

Analiza situaţiei existente
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Analizând rata sporului
natural în perioada 20082012, observăm că singura
localitate cu o rată mai mică
de -15‰ este comuna Tudor
Vladimirescu.
Totodată
remarcăm tendinţa ca în
zona de vest a judeţului rata
sporului natural în intervalul
de referinţă să fie mai
scăzută decât în partea
estică a judeţului.
În localităţile urbane rata
sporului natural în perioada
2008-2012 este ceva mai
ridicată, fiind cuprinsă între 0
și -5‰ în municipiul Brăila,
orașul Ianca și orașul Făurei.
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Distribuţia ratei șomajului
înregistrat în profil teritorial
arată existenţa unor rate
mai mari ale șomajului în
partea de vest a judeţului,
valorile
înregistrate
în
majoritatea
localităţilor
fiind de peste 12%. Pe de
altă parte în majoritatea
localităţilor din est și nordest
rata
șomajului
înregistrat se situează între
3% și 6%. Mai mult decât
atât, în 4 comune din
judeţul Brăila rata șomajului
se încadrează între 1% și
3%: comuna Salcia Tudor,
comuna Scorţaru Nou,
comuna
Gemenele
și
comuna Săliștea.

Analiza situaţiei existente
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Singura zonă din judeţ unde
ponderea salariaţilor din
totalul populaţiei în vârstă
de muncă este cuprinsă între
40% și 50% este cea din
reședinţa de judeţ și
împrejurimi. Reprezentarea
grafică a ponderii salariaţilor
din populaţia în vârstă de
muncă arată situaţia gravă
de la nivelul judeţului din
acest punct de vedere, în
majoritatea
localităţilor
ponderea salariaţilor fiind
mai mic de 20%.
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Analiza SWOT

-

Puncte tari

Puncte slabe

- Distribuţia destul de echilibrată a populaţiei pe
sexe;
- Valoarea densităţii populaţiei nu ridică probleme
de supraaglomerare;

- Trendul descendent al populaţiei stabile din judeţul
Brăila în perioada 2002-2012;
- Asimetria piramidei vârstelor în cadrul grupelor de
vârstă peste 60 de ani; supramortalitatea populaţie
masculine;
- Gradul ridicat de îmbătrânire a populaţiei;
- Valoarea ridicată a ratei de dependenţă
demografică;
- Valoarea scăzută a ratei de înlocuire a forţei de
muncă;
- Durata medie a vieţii este mai scăzută decât la
nivel regional sau naţional;
- Rata negativă a sporului natural din perioada 19912012;
- Rata superioară a mortalităţii infantile, în
comparaţie cu situaţia din regiune sau de la nivel
naţional;
- Rata ridicată a mortinatalităţii decât la nivel
naţional;
- Scăderea ratei nupţialităţii în perioada 2008-2012;
- Soldul negativ al schimbărilor de domiciliu și al
schimbărilor de reședinţă;
- Trendul descendent al numărului mediu al
salariaţilor în ultimii ani;
- Valoarea câştigului salarial nominal net lunar al
unui angajat din judeţul Brăila este inferioară celei
din regiune sau de la nivel naţional;
- Valoarea superioară a ratei șomajului, faţă de rata
înregistrată la nivel naţional;

Oportunități

Amenințări

Susţinerea natalităţii la nivel naţional prin
stimulente guvernamentale (ajutoare pentru copii,
Analiza situaţiei existente

- Migrarea populaţiei în străinătate pe fondul crizei
economice mondiale;
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-

alocaţii, etc.);
Dezvoltarea economică sustenabilă a judeţului
poate determina reîntoarcerea populaţiei plecată
la muncă în străinătate sau creșterea ratei
natalităţii;
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- Reducerea
cuantumului
indemnizaţiei
de
maternitate poate determina reducerea ratei
natalităţii;
- Îmbătrânirea populaţiei pe fondul scăderii
numărului de nou născuţi.
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