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II. Cuvinte-cheie:

interdisciplinaritate, intercondiţionare, unitate geosistemică, înveliş geografic, 

analiză statistică, evaluare comparativă,  determinism, posibilism, diagnoză, 

prognoză, funcţie teoretică, funcţie didactică, funcţie practică, depresiune 

submontană, Cibin,  analiză morfometrică,  climat de deal,  păduri de foioase, 

veche populare, peşteri, aşezări în aer liber, revoluţie-neolitică, civilizaţie geto-

dacă, simbioză daco-romană, cultură materială, popor român, continuitate, 

civilizaţie rural-urbană, colonizare, aşezări răsfirate, aşezări liniare, aşezări 

compacte, aşezări fortificate, tîrguri, oraşe, comitate, bresle, creştere numerică a 

populaţiei, emigrare masivă, deficit de populaţie, îmbătrânire demografică, 

tranziţie demografică, complementaritate spaţială, perspective de dezvoltare. 

III. Sinteza capitolelor cuprinse în teza de doctorat.

1. INTRODUCERE

Lucrarea “Populaţia şi aşezările din Depresiunea Sibiului” reprezintă un studiu 

de geografie fizică, umană, dar şi  economică,  având  conotaţii intra şi 

transdisciplinare.

Scopul tezei de doctorat este reconstituirea imaginii de ansamblu a

Depresiunii Sibiului din punct de vedere al populaţiei şi al aşezărilor din cele mai 

vechi timpuri  şi până în zilele noastre, prin evidenţierea modificărilor apărute în 

cadrul acestor componente, cu rol de diagnoză şi  prognoză geodemografică.  

Obiectivele tezei de doctorat au vizat:

1.prezentarea cadrului fizico-geografic şi a  influenţei sale asupra populaţiei şi a 

aşezărilor din Depresiunea Sibiului. 

2. identificarea  factorilor care au determinat schimbări cantitative şi calitative în 

evoluţia şi structura populaţiei şi a aşezărilor 

3. perspectivele de dezvoltare a populaţiei şi a aşezărilor 

 Abordarea  a fost   realizată având la bază literatura de specialitate, 

documentele cartografice, datele statistice, evaluarea comparativă, analiza proprie 

cantitativă şi calitativă, din perspectiva sistemică a învelişului geografic, tocmai 
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pentru a evidenţia dinamica, caracterul complex al acestuia,  cât şi  intercondiţionările 

reciproce dintre componentele sale.

2. STADIUL CUNOAŞTERII  ÎN DOMENIUL PROBLEMATICII  

ABORDATE

Sinteza  acestui  capitol  relevă  faptul că, stadiul cunoaşterii în domeniul  

problematicii  abordate este  unul foarte complex,  minuţios  întocmit, în care fiecare  

cercetător a  încercat  să  realizeze   câte o mică parte din întreg,  astfel  că,  lucrarea    

îşi  propune să  se integreze şi să completeze   funcţionalitatea  sistemică  a 

Depresiunii Sibiului. În acest sens au fost elaborate lucrări de sinteză la nivel naţional, 

regional  cât şi  local, cuprinzând studii geomorfologice, geologice, climatologice, 

hidrologice biogeografice şi socio-economice. 

3. ASPECTE METODOLOGICE LEGATE DE ELABORAREA

LUCRĂRII

 In acest capitol, metodele cercetării ştiintifice evidenţiază caracterul complex 

al acesteia, pornind de la cele empirice simple,  exemplu datarea arheologică,  cele 

experimentale,  de  evaluare şi   interpretare matematică,   de statistică şi  

fenomenologie şi  terminând cu  cele de analiză a semnificaţiilor. 

 Sinteza  capitolului  relevă conţinutul  ştiinţific al lucrării ca fiind atât teoretic, 

de cercetare în sine, cât  şi practic, de diagnoză, de aplicabilitate şi utilitate imediată 

sau de prognoză în sensul elaborării unor date statistico- demografice, cu utilitate în 

politicile demografice, cu rol de diagnoză şi de prognoză demografică şi economică. 

 Ca şi funcţii îndeplinite studiul le îmbină pe cele trei: cea teoretică, cea 

practică şi cea didactică. Paradigma dominantă a lucrării este adaptarea populaţiei şi a 

aşezărilor  din Depresiunea Sibiului la condiţiile de mediu locale, adaptare între 

posibilism şi determinism.  

Toate aceste transformări au fost  analizate în cadrul recensămintelor 

populaţiei, iar corelaţiile existente au  demonstrat  legătura trandisciplinară, dintre 

geografia umană, statistică şi calculul matematic, cu rol de diagnoză, dar şi de 

prognoză demografică  în  politicile  demografice.  
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Abordarea în comun a elementelor de natură teoretică, instrumentală şi 

metodologică  au contribuit la consolidarea paradigmei dominante a acestei lucrări, şi 

de ce nu la originalitatea acesteia,  iar interdisciplinaritatea  ştiinţifică  a  urmărit  de 

fapt, explicarea limitelor care separă ştiintele, fiind de fapt un mod de gândire 

sintetică, globală, ceea ce va determina în viitor o “teorie general universală a 

ştiinţei“. 

4. CONTRIBUŢII  PERSONALE  LEGATE  DE  ELABORAREA  LUCRĂRII 

Acest capitol evidenţiază contribuţiile personale legate de elaborarea lucrării, 

care  s-au bazat atât  pe   motivaţia avută  în  alegerea  şi abordarea  problematicii  de 

ansamblu,  cât şi pe demonstrarea complementarităţii  ştiinţifice. Această cercetare 

ştiinţifică  a avut  la bază anumite motive, cu rolul de a realiza un scop final, cu 

caracter valoric. Ponderea fiecărui factor motivaţional a fost analizată, după cum 

urmează (fig.1).

Ponderea fiecarui factor motivational

10%

5%

10%

5%

5%

5%
50%

5%

5%

descoperirea adevarului

aplicabilitatea

dezvoltarea creativitatii

utilizarea de tehnici si
metode noi

formarea unei noi viziuni
asupra lumii

formarea unei atitudini noi
fata de lume

marea pasiune pentru
geografie

raportarea la un model
exemplar

satisfactia personala

Fig. 1. Ponderea fiecărui factor motivaţional.



8

Dacă ar fi să sintetizez imaginea de ansamblu a contribuţiei personale  şi a  

motivaţiei mele, aş menţiona  că, motivaţia mea principală este în relaţie directă cu 

vocaţia mea, pentru specificul activităţii de cercetare, bazată pe nevoia de cunoaştere 

şi tendinţa pentru studiu, la care se adaugă în proporţii diferite celelalte motivaţii.   

In concluzie, cercetarea ştiinţifică aleasă reprezintă o completare între domenii  

diferite, ce nu creează altele noi, ci dimpotrivă le demonstrează complementaritatea 

reciprocă.   

5. CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC

În acest capitol este prezentat cadrul fizico-geografic al Depresiunii Sibiului,

diversitatea şi armonia acestuia, principalele caracteristici, interdependenţa 

elementelor componente, rezulzând funcţionalitatea sistemică  a acestora atât la nivel 

microregional cât şi al integrării lor în sistemul teritorial naţional. 

5.1. POZIŢIA  GEOGRAFICĂ  ŞI  LIMITELE 

Sintetizând acest subcapitol reiese faptul că,  prin poziţia sa  geografică, 

dimensiuni, geneză, evoluţie şi funcţii economice, Depresiunea Sibiului constituie o 

unitate de contact bine definită a culoarului depresionar Olt-Mureş, la contactul 

morfologic şi structural al Podişului Transilvaniei cu Munţii Lotrului şi Cândrelului, 

fiind extinsă pe direcţia nord-vest , sud- est. 

Matematic, Depresiunea Sibiului este situată între 45°38´10’’ şi 45° 51´ 30’’ 

latitudine nordica şi 23°56´28’’şi 24°17´08’’ longitudine estică. 

 Din punct de vedere administrativ teritorial, Depresiunea Sibiului  aparţine în 

totalitate judeţului Sibiu, având o suprafaţa de 331 kmp şi  este  redată în figura  2. 
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Fig. 2. Depresiunea Sibiului. Poziţia geografică (după Enciclopedia 

Geografică a României, 1982). 

5.2. GENEZA  ŞI  ALCĂTUIREA GEOLOGICĂ 

Acest subcapitol prezintă evoluţia paleogeografică a Depresiunii Sibiului, 

demonstrând procesul tectono-eroziv al acesteia, faptul că,  în această zonă au fost 

surprinse toate fazele mai importante prin care au trecut Carpaţii. 

 Astfel, forajele efectuate în zonă evidenţiază că, prima fază de conturare a 

depresiunii a fost orogeneza austrică, continuată cu cea laramică, în care au fost 

schiţate fracturile majore marginale, prin care depresiunea era delimitată de catenele 

montane înconjuratoare. Datele geologice recente au pus în evidenţă un fundament cu 

frecvente deformări ca urmare a unei alternanţe de grabene şi horsturi, ce ulterior au 

fost invadate de ape la începutul paleogenului. Evoluţia paleogeografică a Depresiunii 

Sibiu a fost marcată de trei mari cicluri  de evoluţie: pretortonian, tortonian-pliocen şi 
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postpliocen, când  începea formarea actualului relief al depresiunii şi  avea  loc  

adaptarea  orientării văilor la  structura nou creată de cute diapire, de domuri, la care 

s-a adăugat şi fragmentarea platoului iniţial şi transformarea lui în regiunea deluroasă 

din prezent.

5.3. RELIEFUL DEPRESIUNII SIBIULUI

În acest subcapitol sunt prezentate principalele caracteristici ale reliefului

Depresiunii Sibiului, evidenţiindu-se  o depresiune submontană, de contact situată pe 

latura sudică a Depresiunii Colinare a Transilvaniei. Relieful Depresiunii Sibiului 

înregistrează o amplitudine de 220m, fiind asimetric, cu fragmentare deluroasă şi  cu 

predominarea şesurilor aluviale, aproximativ 60%. Altitudinea reliefului variază între 

380m. şi 650 m.: Dl.Obrejii-602 m., Dl.Cucului-589m., Dl.Cisnădiei-557m., fiind 

dispus în trepte, ca un amfiteatru, ce corespunde etapelor de evoluţie a depresiunii. 

Terasele şi lunca Cibinului au oferit de a lungul timpului condiţii favorabile 

dezvoltării aşezărilor.  

Treptele de relief ale Depresiunii Sibiului. Evoluţia geologică şi morfologică a 

impus trei trepte de relief : treapta colinară, treapta câmpiei piemontane şi  lunca. 

Dinamica versanţilor. Strâns corelată cu relieful fluvial este evoluţia versanţilor de 

vale, care la nivelul Depresiunii Sibiului nu înregistrează o dinamică accentuată. 

Astfel, deplasările în masă apar mai mult sub influenţa activităţilor antropice şi a unor 

mari cantităţi de precipitaţii. 

Procesele geomorfologice din Depresiunea Sibiului sunt reprezentate de

eroziunea accelerată, determinată de contactul dintre stratele dure ale muntelui şi 

stratele moi ale Podişului Transilvaniei, rezultând un culoar depresionar cu caracter 

subsecvent şi cu unele  întreruperi. Infăţişarea actuală a reliefului depresiunii  denotă 

o evoluţie  recentă, o imagine de platou puternic fragmentat de văi şi culoare, de 

interfluvii şi altitudini ce cresc de la vest spre est. Cele două procese contrare prezente 

în zonă, adică alunecările de pantă şi eroziunea torenţială indică  două fenomene 

contrare: pe de o parte înălţarea reliefului, iar pe de altă parte aluvionarea puternică a 

luncilor, ce determină mişcări de lăsare. Acest fenomen poate fi explicat prin tendinţa 

de migrare a sării din sinclinalele şi zonele mai coborâte, la care se adaugă acţiunea 

dizolvantă a apei infiltrată la orizontul de sare. Luat în ansamblu, relieful Depresiunii 

Sibiului reprezintă un sinclinal larg, rezultat prin adâncirea treptată a reţelei 
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hidrografice în urma evoluţiei styriene, marcată de prezenţa depozitelor badeniene şi 

panoniene, ce interferează cu cristalinul Munţilor Cândrel, rezultând între Tilişca şi 

Tălmăcel un abrupt de circa 300-400m, blocdiagrama Depresiunii Sibiului fiind redată 

în figura 5.

Fig. 5. Depresiunea Sibiului- blocdiagrama ( După Geografia României, vol.III, 1987, 

pag. 610).

5.4. HIDROGRAFIA

Din punct de vedere hidrografic, Depresiunea Sibiului reprezintă un nod de 

convergenţă a principalelor cursuri de apă, care aparţin în totalitate bazinului  Oltului. 

Principala arteră hidrografică a depresiunii este Cibinul, care o străbate de la 

vest la est, fiind afluent de ordinul  I al Oltului.  Afluenţii săi principali sunt 

Hârtibaciul pe stânga şi Sadu pe dreapta. Reţeaua  hidrografică din nord  a intrat în 

circuitul de amenajări hidroenergetice de la începutul secolului al XX-lea, de  

exemplu Barajul şi Lacul Negovanu  pe Valea Sadului, cu uzinele Sadu I, II, V(cinci), 

la care se adaugă Barajul şi Lacul Gura Râului pe Cibin, cu dubla funcţie: cea 

electrică şi cea de aprovizionare cu apă a oraşului Sibiu.  
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Apele subterane sunt prezente la adâncimi între 30 şi 70 m, cantonate în 

depozite de nisipuri şi pietrişuri pannoniene şi cuaternare şi la adâncimi de 10 m. în 

dealurile piemontane din sudul depresiunii (Sandu Maria, 1998).

5.5. CLIMA

Analizată din punct de vedere climatic, Depresiunea Sibiului corespunde 

tipului de deal, de adăpost, cu nuanţă oceanică. Este caracterizat prin temperaturi 

medii anuale de  7°C, precipitaţii medii anuale de 800mm/an, cu vânturi dominante 

din vest şi nord-vest. 

5.6. SOLURILE, VEGETAŢIA ŞI FAUNA 

Acest subcapitol prezintă învelişul edafic, în interdependenţă cu relieful şi 

clima, fiind reprezentat prin: solurile brune şi brun gălbui de pădure 44%, solurile 

negre argiloase 11,9%, solurile podzolice argilo-iluviale11%, regosolurile şi 

litosolurile 10,9%, cernoziomurile levigate şi solurile de luncă. 

În ceea ce priveşte, vegetaţia depresiunii din  treapta colinară şi din  cea 

piemontană, aceasta este reprezentată de păduri de foioase, iar la limita cu muntele de 

păduri de molid cu fag şi brad şi de fag cu brad. Unităţilor de dealuri  le sunt 

caracteristice arbuştii, iar versanţii înclinaţi şi podul teraselor au fost acoperiţi cu 

pajişti secundare higro şi mezofile. In luncile râurilor sunt  prezente zăvoaie de salcie, 

iar inversiunile  de vegetaţie apar pe  valea râului Sadu. Acţiunile de antropizare 

reprezentate prin lucrările de despădurire, de desecare au modificat covorul vegetal, 

astfel că în prezent covorul vegetal ocupă 50%; pădurea 30%; iar restul este deţinut de 

păşuni , fâneţe şi pomi fructiferi. 

 Fauna specifică Depresiunii Sibiului aparţine în cea mai mare parte pădurilor 

de foioase: căprior, lup, mistreţ, veveriţa,  iar fauna acvatică este reprezentată de: 

păstrav la munte, pe când în sectoarele mijlocii şi inferioare trăiesc mreana şi cleanul.  
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 6. POPULAŢIA  DEPRESIUNII SIBIULUI 

Acest  capitol  prezintă   istoricul populării Depresiunii Sibiului, ca parte 

integrantă a teritoriului României, dovezile arheologice atestând permanenta  

continuitate a populaţiei locale în aria mai largă de formare a poporului român,  la 

care se adaugă analiza datelor statistice, care relevă faptul că, din punct de vedere 

demografic, depresiunea  reprezintă un nod de convergenţă a populaţiei, cu un mare 

potenţial de habitat. 

         6.1. ISTORICUL POPULĂRII. FORMELE ŞI ETAPELE DE POPULARE

Formele primare şi etapele de populare a Depresiunii Sibiului demonstrează 

faptul că,  ele  reprezintă rezultatul interacţiunii dintre om şi mediul său de viaţă, o 

legătură reflectată în “cultura materială”  specifică fiecărei  perioade analizate. 

6.1.1. EPOCA PIETREI

 Cele mai vechi urme ale procesului de antropogeneză  din acest spaţiu  aparţin 

Paleoliticului timpuriu-inferior, la care se adaugă un alt facies  ce datează din 

Paleoliticul Mijlociu (Musterianul), desfăşurat  spre sfârşitul  interglaciarului Riss-

Würm -acum 100 000-35 000ani.

Musterianul peşterilor carpatice  posedă un  inventar  bogat în  racloare, piese 

de cuarţit, răzuitoare de silex, dar şi vetre de foc simple.   

Descoperirile arheologice datând din această perioadă au fost făcute la 

Şelimbăr, Turnişor, dar şi pe terasa dinspre sud a pârâului Seviş, de pe teritoriul 

municipiului Sibiu, descoperiri ce  au păstrat  topoarele de mână bifaciale.   

Paleoliticul Superior, acum 35 000-10 000 prin urmele descoperite pe

teritoriul comunei Şura Mare, a  demonstrat  prezenţa unui om evoluat, asemănător 

celui actual,  care treptat, treptat şi-a lărgit aria de locuit.   

Neoliticul  (6000-3700 î.H.R.) şi Eneoliticul (3700-2500 î.H.R.) aparţin  

perioadei  de neolitizare, ce a reprezentat acea etapă de profunde transformări 

materiale şi spirituale, care  a  lăsat   în urmă sutele de mii de ani ale  vânătorului-



14

culegător şi  a deschis   noi  perspective  omului producător de mijloace de  

subzistenţă (fig.6 ).   

Fig. 6. Descoperiri neolitice şi eneolitice  în Depresiunea Sibiului. 

 In ultima perioadă a acestei epoci,  a  avut loc “revoluţia neolitică”, în care 

uneltele şi obiectele erau confecţionate din cupru, ceramica  prezenta ornamentaţii 

policrome,  iar în agricultură săpăliga  a fost înlocuită cu plugul din lemn cu brăzdar 

din piatră  sau corn din cerb.  

6.1.2. EPOCA BRONZULUI

Epoca bronzului, cca 1700-800 î.e.n. a apărut  şi  ca o necesitate a vremii, când 

populaţia  geto- dacă  a experimentat aliajul cuprului cu plumbul sau cositorul, 

obţinând un metal mai rezistent decât cuprul şi anume bronzul.  Teritorial, bronzul 
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timpuriu a fost descoperit pe teritoriul localităţilor: Sibiu, Cristian, Poplaca, Şura 

Mică, bronzul mijlociu  reprezentat de Cultura Wietenberg  a fost descoperit în 

depozitele de la Sibiu şi  Şura  Mică, iar  bronzul  târziu, reprezentat de Cultura  Noua  

a fost descoperit în depozitele de la Sibiu, în suburbia Guşteriţa.    

6.1.3. EPOCA FIERULUI

Epoca Fierului  cuprinde două perioade: prima perioadă  este denumită 

Hallstatt şi s-a  desfăşurat  între anii  750-500 î.H.R., iar cea de-a doua poartă 

denumirea de Latène,  fiind încadrată  până la începutul Epocii Romane. 

  Descoperirile arheologice din această perioadă  au scos la iveală: vase pentru 

păstrarea proviziilor, creuzete pentru topirea metalelor  preţioase, ceşti dacice, oale, 

străchini, opaiţ ceramica  pictată cu motive geometrice:  vegetale şi  animaliere, cât şi  

obiecte de podoabă:  inele, cercei, vase de argint, descoperite la Sibiu-Guşteriţa  şi  

Şura Mică.  

Începând  cu cea de-a  doua vârstă a  epocii fierului- Latène-300 î.e.n.-106 e.n.  

pe teritoriul ţării noastre s-a dezvoltat înfloritoarea civilizaţie geto-dacă. Vestigiile 

istorice găsite pe teritoriul Depresiunii Sibiului  au  confirmat intensa locuire a  

acestuia  în perioada Latène-ului dacic, daci care făceau parte din statul sclav 

începător de sub conducerea lui  Burebista şi mai târziu, Decebal. 

6.1.4. EPOCA ROMANĂ 

Continuată în vatra vechii Dacii, simbioza daco-romană a constituit cel mai 

important argument al formării poporului român şi al faptului că, românii s-au născut 

creştini, etnogeneza noastră ca popor neolatin şi creştinarea fiind concomitente. 

  Incontestabilele dovezi care au fost găsite în spaţiul Depresiunii Sibiului   au 

fost cele ale depozitelor de cereale, ale hambarelor amenajate în pământ, ale 

numeroaselor fusaiole sau ale greutăţilor pentru războaiele de ţesut, ale uneltelor de 

pescuit, ale undiţelor şi ale harpoanelor din os.  

Vechile obiceiuri, datini şi ritualuri ale acestei populaţii agrar-pastorale au fost 

păstrate şi integrate în religia creştină, de asemenea, prezenţa materialului monetar  



16

din „Dumbrava Sibiului” a reprezentat şi reprezintă un argument indiscutabil al 

continuităţii pe acest teritoriu a populaţiei autohtone (fig.7).  

Fig.7.Repartizarea descoperirilor de epoca romană din Depresiunea Sibiului. 

O altă dovadă incontestabilă în acest sens a  constituit-o  Cultura Bratei, adică 

continuitatea vechii culturi daco-romane, dezvoltate pe un fond autohton, cu toate

influenţele rămase de la triburile  migratoare. 

6.1.5. EPOCA POPOARELOR MIGRATOARE

Veniţi din zona Gotland de la Marea Baltică la începutul sec.al III lea, goţii au 

fost primii dintre germanici cu care s-au confruntat trupele romane. Astfel,

descoperirile arheologice de la Cristian, cât şi cele de la Sibiu au demonstrat  

interacţiunea dintre comunităţile germanice şi cele autohtone, privind similaritatea 

ceramicii şi a obiectelor de podoabă cu  cea a Culturii Sântana de Mureş. Cultura 

materială caracteristică populaţiilor germanice din spaţiul românesc este  Sântana de 

Mureş-Cerneahov.     
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 Un alt moment al migraţiilor l-a  reprezentat  anul 567,   semnificând  finalul 

regatului gepid, cauzat de înfrângerea acestuia de către longobarzi şi aliaţii acestora, 

avarii.

 Pentru mai bine de două secole avarii au devenit  stăpânii bazinului Dunării 

mijlocii şi alături de slavi au contribuit  la căderea graniţei de la Dunărea Inferioară. 

Urmele  acestor populaţii avare  au fost descoperite pe teritoriul comunei Şura 

Mare, iar la Sibiu-Guşteriţa s-a descoperit  o necropolă birituală, ceea ce a demonstrat  

existenţa unor comunităţi de slavi în spaţiul legat de exploatarea sării, cât şi  

interacţiunea acestora cu populaţia autohtonă. 

  Sfârşitul secolului al IX lea şi începutul secolului al X lea  a reprezentat  

ultimele influenţe ale slavilor creştini în procesul de definitivare a poporului român, 

influenţe evidenţiate prin mormintele atribuite Grupului Ciumbrud. 

6.1.6. EVUL MEDIU

In ceea ce priveşte civilizaţia epocii, aceasta  a suferit  unele transformări, 

astfel că, civilizaţia rurală a secolelor VIII-X, a devenit  o civilizaţie rural-urbană. 

 Alături de populaţiile de pecenegi, în secolul următor  a avut  loc o colonizare 

a Depresiunii Sibiului, fiind amplasaţi  secuii şi saşii, care în schimbul unor avantaje 

economice,  politice aveau obligaţia de-a asigura apărarea acestor teritorii.  

Despre unguri, relatările cronicilor vremii au relatat  consolidarea treptată a 

stăpânirii şi a dominaţiei lor în Transilvania, pe care au  cucerit-o  în etape până în 

jurul anului 1200, pe fondul unei permanente continuităţi a populaţiei româneşti. 

De  acest fapt a trebuit să ţină seama chiar şi regalitatea maghiară, care a  

certificat  prezenţa românilor în  teritoriu, în “Diploma Andreiana”1224 - “Bula de 

Aur”, prin care saşilor colonizaţi li se acorda dreptul de a folosi  pădurea românilor şi 

a pecenegilor împreună cu aceştia.  

 Pe măsura colonizării unor grupuri de saşi, secuii au trecut, după mijlocul 

secolului al XII lea  în colţul  de sud-est al  Transilvaniei. 

 După maghiari şi secui,  saşii au fost a treia  şi ultima populaţie mai 

importantă numeric, colonizată în acest spaţiu. 

 Procesul colonizării paşnice a saşilor a  reprezentat  un fenomen complex,  o 

amplă mişcare demografică,  desfăşurată mai intens în secolele  XII- XIV şi  constând 
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mai ales din ţărani şi din meşteşugari, plecaţi din Flandra, Saxonia, Bavaria, elemente 

sociale productive şi doar în mod excepţional din grupuri aparţinând nobilimii.  

Colonizarea saşilor a luat   sfârşit în  jurul anului 1300, când între cele două 

Târnave şi în aproximativ  40 localităţi s-a stabilit populaţie germană.   

Exceptând acţiunile “Ordinului  Teuton” din Transilvania, colonizarea paşnică 

a  saşilor a constituit un factor de progres, ce a contribuit la dezvoltarea regiunii, 

realizând  trecerea economiei de la perioada timpurie  (fig.8 ) la cea dezvoltată. 

Fig.8 . Repartizarea descoperirilor medievale timpurii din Depresiunea Sibiului,

pe culturi arheologice- descoperiri post-romane.

6.2. EVOLUŢIA  NUMĂRULUI  DE  LOCUITORI

Acest subcapitol prezintă evoluţia numărului de locuitori la nivelul 

Depresiunii Sibiului, cât şi pe cele două medii,  în perioada 1850-2010, analiza datelor 

statistice relevând faptul că, s-a înregistrat în general un mers ascendent, excepţie 

făcând anii 2002 şi 2010 – faţă de 1992, când numărul locuitorilor a scăzut pe fondul 
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emigrării masive a populaţiei germane, dar şi a unei îmbătrâniri demografice a 

populaţiei, fenomen specific,  de altfel, întregii ţări.  

 Din analiza datelor a rezultat că, populaţia Depresiunii Sibiului  în intervalul 

1850-2010 a crescut de la 41214 locuitori în 1850 la 211818 locuitori în 2010,

realizându-se un spor absolut de 170604 persoane, adică    413,94  %, indicând o 

creştere medie anuală de 1066,27 persoane.  

În intervalul 1850-2010, valoarea maximă a sporului mediu anual  a fost 

înregistrată în anul 1992, cu 2339,03 persoane/an, pe fondul unei natalităţi în creştere, 

iar valoarea minimă, chiar negativă din intervalul analizat a fost înregistrată în anul 

2002, de -1658,7 pers/an, pe fondul unei natalităţi în scădere, a unei mortalităţi în 

creştere, la care s-a adăugat declinul economic -tabelul  3  

Evoluţia numărului de locuitori la nivelul Depresiunii Sibiului,  

între anii 1850-2010. Tabelul 3

Anii Total locuitori Spor mediu

anual(pers/an)

Ritmul mediu anual de

creştere(‰) 

1850 41214

1900 65369 483,1 7,39

1930 94553 972,8 10,28

1966 165884 1981,41 11,94

1992 226699 2339,03 10,31

2002 210112 -1658,7 -7,89

2010 211818 213,25 1

 Privită în ansamblu, evoluţia numerică a populaţiei Depresiunii Sibiului a 

înregistrat un curs ascendent, pe fondul unei redresări economice, cu bune perspective 

pentru anii viitori în vederea creşterii potenţialului de muncă al zonei. 

6.3. TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ

Acest subcapitol relevă  interdependenţa dintre procesul economic şi bilanţul 

natural al populaţiei, fenomen  pus în evidenţă de fazele tranziţiei demografice. 
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Astfel, la nivelul Depresiunii Sibiului în perioada 1850-2009 s-a trecut de la

un regim demografic tradiţional, marcat de rate ridicate ale natalităţii şi mortalităţii, la 

unul modern, cu valori foarte scăzute ale celor doi indicatori ( fig.11). 

TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ ÎN DEPRESIUNEA SIBIULUI-
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            Fig. 11.  Tranziţia demografică în Depresiunea Sibiului-fazele III şi IV.  

6.4. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

Acest subcapitol prezintă mişcarea naturală a populaţiei Depresiunii Sibiului, 

în perioada 1992-2009, reflectată în analiza detaliată a datelor statistice privitoare la  

evoluţia natalităţii, fertilităţii, mortalităţii, mortalităţii infantile şi a  sporului natural. 

Din analiza mişcării naturale a populaţiei reiese faptul că, în intervalul analizat  au  

fost înregistrate valori diferite,  atât la nivelul   Depresiunii Sibiului, pe cele două 

medii: rural şi urban, cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale, ceea ce a  condiţionat  

politica şi  planificarea  geodemografică a teritoriului.  

6.4.1. NATALITATEA

     Această secţiune prezintă evoluţia în timp şi spaţiu a natalităţii, atât la nivelul 

Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale, în 

perioada 1992-2009.
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Valoarea medie a indicelui de natalitate, între anii 1992-2009, la nivelul

Depresiunii Sibiului a fost  de 9,05‰, cu diferenţieri pe cele două medii: 8,64‰ în 

mediul urban,  valoare mai mică decât  media depresiunii  şi 11,61‰ în mediul rural,  

cea mai mare  valoare medie   înregistrată.  

 Administrativ- teritorial  cele mai ridicate valori medii ale indicelui natalităţii 

s-au înregistrat în mediul rural, la Şura Mare, 13,52‰, Gura Râului,13,20‰, Şura 

Mică,12,97‰, Cristian,12,84‰ şi  Răşinari,12,10 ‰, iar dintre oraşe la 

Tălmaciu,11,06‰ (fig.12). 

Fig.12. Natalitatea medie în Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009.

Valori peste medie s-au înregistrat la nivelul întregii depresiuni, exceptând

oraşul Sibiu, cu o valoare medie de 8,38‰, cea  mai mică din  intervalul analizat.  

6.4.2. INDICELE DE FERTILITATE

Această secţiune prezintă evoluţia în timp şi spaţiu a  indicelui de fertilitate, 

atât la nivelul Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-

teritoriale, în perioada 1992-2002.
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În ceea ce priveşte evoluţia indicelui de fertilitate,  între anii 1992 şi 2002 s-a  

observat o scădere a acestuia la nivelul întregii Depresiuni  Sibiului,  de la  50,42‰ în 

anul 1992  la 41,48‰  în anul 2002 .  Scăderea  s-a înregistrat  atât în  mediul urban, 

cât şi  în cel  rural.

La nivelul anului 1992, indicele de fertilitate în mediul urban era de

37,16‰, scăzând la 33,32‰  în  anul  2002. În mediul  rural, scăderea indicelui de 

fertilitate  a fost  mai accentuată, de la 54,85‰ în 1992,  la 44,19‰  în anul 2002 – 

tabelul 4.

Această scădere a avut  mai multe cauze, cea mai importantă fiind în principal 

scăderea nivelului de trai, planificarea familială-legalizarea avorturilor, dar şi 

emanciparea femeilor.

Valorile indicelui  de fertilitate în Depresiunea Sibiului, în anii 1992 şi 2002.  

Tabelul 4

Localitatea 1992 (‰ ) 2002 (‰ )

Sibiu 31,49 26,49

Cisnădie 35,46 29,16 

Tălmaciu 44.55 44,32 

Cristian 56,43 38,73

Gura Râului 63,35 57,60

Orlat 45,72 35,02

Poplaca 40,43 53,93

Răşinari 64,87 52,52 

Sadu 63,26 35,65

Şelimbăr 46,63 32,69 

Şura Mare  58,40 46,06 

Şura Mică 54,47 45,59 
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6.4.3. MORTALITATEA

Această secţiune prezintă evoluţia în timp şi spaţiu a   mortalităţii, atât la 

nivelul Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-

teritoriale, în perioada 1992-2009. În intervalul analizat 1992-2009, mortalitatea, ca

factor important al dinamicii naturale a populaţiei a înregistrat valori fluctuante cu 

creşteri sau scăderi ale indicelui de mortalitate, în funcţie de o serie de factori, cum ar 

fi: nivelul de trai material şi cultural, condiţiile sanitare, progresele în medicină , 

apropierea sau depărtarea de centrele urbane.  Valoarea medie a indicelui de 

mortalitate, între anii 1992-2009, la nivelul Depresiunii Sibiului a fost de 9,54‰, cu

valoare  medie   apropiată de cea  a depresiunii,  în   mediul urban de 9,25‰  şi   mai 

ridicată în  mediul rural  de 11,4‰. 

Cele mai ridicate valori medii ale indicelui mortalităţii s-au înregistrat  în  

mediul rural, la Poplaca, 15,13 ‰, Răşinari,13,52 ‰,  Sadu,12,33‰, Gura 

Râului,12,30‰, Şelimbăr,12,24‰, iar dintre oraşe la Tălmaciu, 10,86‰.  

Valori peste medie s-au înregistrat la nivelul întregii depresiuni, exceptând

Şura Mare, 9,50‰, Şura Mică, 9,01‰, Cristian cu 8,72‰, iar dintre oraşe  Sibiu, 

9,25‰ şi  Cisnădie, cu o valoare medie de 8,15‰, cea mai mică  din intervalul 

analizat ( fig. 15).

Fig. 15. Mortalitatea medie în Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009.
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6.4.4. MORTALITATEA INFANTILĂ 

Această secţiune prezintă evoluţia în timp şi spaţiu a   mortalităţii, atât la 

nivelul Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-

teritoriale, în perioada 1992-2009. Mortalitatea infantilă, dependentă de mortalitate, 

reprezintă un indicator fidel şi complex al intercondiţionărilor  dintre condiţiile socio - 

economice, nivelul de instruire a populaţiei şi de nivelul serviciilor sanitare.

Valoarea medie a indicelelui  mortalităţii infantile, între anii 1992-2009, la 

nivelul Depresiunii Sibiului a fost de 0,13‰, cu valoare  medie mai mică în mediul 

urban de 0,09‰  şi mai  ridicată în mediul rural de 0,18‰.  

Administrativ-teritorial cele mai ridicate valori medii ale indicelui mortalităţii 

infantile s-au înregistrat în mediul rural, la  Răşinari-0,30 ‰, Şura Mare- 0,35‰, 

Sadu-12,33‰, Gura Râului-12,30‰, Şelimbăr-12,24‰, iar dintre oraşe la Tălmaciu-

10,86‰. Valori peste medie s-au înregistrat la nivelul întregii depresiuni, exceptând

oraşul Cisnădie, cu o valoare medie de 8,15‰ şi Cristian de  8,72‰, cu valori mai 

mici decât media intervalului analizat (fig.16 ).

 Fig.16. Mortalitatea medie infantilă  în Depresiunea Sibiului, între anii  1992- 2009. 
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6.4.5. SPORUL NATURAL

Această secţiune prezintă evoluţia în timp şi spaţiu a  sporului natural, atât la 

nivelul Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-

teritoriale, în perioada 1992-2009. Sporul natural reprezintă unul dintre cei mai 

importanţi indicatori geodemografici, fiind un factor important ce influenţează situaţia 

şi perspectivele de dezvoltare a populaţiei unui teritoriu. Analiza sporului natural în 

perioada 1992-2009 a evidenţiat o evoluţie oscilatorie, la fel ca şi componentele sale: 

natalitatea şi mortalitatea  atât în timp, cât şi în spaţiu.

Valoarea medie a indicelui sporului natural, între anii 1992-2009 la nivelul

Depresiunii Sibiului a fost negativă de – 0,53‰, cu diferenţieri pe cele două medii: 

valoare  medie negativă în mediul urban de -0,72‰  şi  pozitivă în mediul rural de + 

0,26‰. Administrativ-teritorial cele mai ridicate valori medii ale indicelui sporului

natural s-au înregistrat în mediul rural, la Şura Mică+ 4,01‰, Şura Mare+4,00‰ şi 

Cristian +2,61‰, iar dintre oraşe la  Cisnădie +1,48 ‰ (fig.17). 

Fig.17. Sporul mediu natural în Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009.
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Cele mai mici valori medii ale indicelui sporului natural s-au înregistrat la

Sadu, de -2,42‰  şi  Poplaca, de -4,07 ‰.  Valori peste medie s-au  înregistrat la 

Orlat +0,54 ‰, Gura Râului +0,89 ‰ şi Tălmaciu +0,21‰. 

6.5. MIŞCAREA MIGRATORIE A POPULAŢIEI

Din sinteza prezentată în acest subcapitol  reiese faptul că, la nivelul 

Depresiunii Sibiului, mişcarea migratorie a populaţiei a jucat un rol important, 

definitoriu în evoluţia numărului de locuitori începând chiar cu epoca romană, apoi cu 

cea a popoarelor migratoare, care au fost asimilate de populaţia autohtonă, continuând 

cu episodul colonizării saşilor, secuilor şi a maghiarilor şi terminând cu populaţiile 

sosite pentru a susţine procesul de industrializare,  atât în perioada ante şi interbelică, 

cât mai ales în perioada comunistă.

   Totuşi la nivelul Depresiunii Sibiului semnificativă  a fost  migraţia internă, 

ceea ce a generat o mişcare endodinamică în majoritatea aşezărilor.  

6.5.1. RATA DE IMIGRARE (i)

Această secţiune prezintă evoluţia în timp şi spaţiu a ratei de imigrare, atât la 

nivelul Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-

teritoriale, în perioada 1992-2009.

La nivelul Depresiunii Sibiului, acest indicator în perioada analizată 1992-

2009, a înregistrat o scădere de la 3952 persoane, adică 17,63 ‰ în 1992, la 3541 

persoane, adică 16,72 ‰ în 2009.  

Valoarea medie a ratei de imigrare la nivelul Depresiunii Sibiului a fost în

perioada analizată de 2683,61 persoane, adică 12,33 ‰.

Administrativ-teritorial cele mai ridicate valori medii ale ratei de imigrare s-au

înregistrat în mediul rural, la Şura Mare, 29,03‰, Şura Mică, 28,61,  Şelimbăr, 

28,60‰, Cristian, 23,54 ‰, iar dintre oraşe la  Cisnădie,16,06‰.   Valori peste  

medie s-au înregistrat la nivelul întregii depresiuni, făcând excepţie Sadu, 8,09‰, cea 
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mai mică valoare medie din intervalul analizat, Gura Râului, 8,52‰, Răşinari,9,14‰, 

iar dintre oraşe la  Sibiu,10,71‰ (fig. 18). 

Fig.18. Rata medie de imigrare în Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009.

6.5.2. RATA DE EMIGRARE(e)

Această secţiune prezintă evoluţia în timp şi spaţiu a ratei de emigrare, atât la 

nivelul Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-

teritoriale, în perioada 1992-2009.

În perioada analizată 1992-2009, valoarea medie a ratei de emigrare la nivelul 

Depresiunii Sibiului  a fost de 2501,05 persoane, adică 11,47 ‰, prezentând 

diferenţieri pe cele două medii : 11,37‰ în mediul urban şi  12,12‰ în mediul rural . 

Administrativ-teritorial cele mai ridicate valori medii ale ratei de emigrare s-

au înregistrat în mediul rural,  la  Şura Mare,15,92‰, Şelimbăr,15,24‰, Şura Mică, 

14,84‰, iar în mediul  urban la  Cisnădie, 15,12‰.  
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Valori peste medie s-au înregistrat la nivelul întregii depresiuni, exceptând

Sadu, 8,41 ‰, cea mai mică valoare medie din intervalul analizat, Gura 

Râului,9,65‰, Răşinari,10,54 ‰, iar dintre oraşe la  Sibiu, 10,93‰  (fig. 19). 

Fig.19. Rata medie de emigrare în Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009.

6.5.3. SPORUL MIGRATORIU

Această secţiune prezintă evoluţia în timp şi spaţiu a sporului migratoriu, atât 

la nivelul Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-

teritoriale, în perioada 1992-2009.

Evoluţia sporului migratoriu la nivelul Depresiunii Sibiului în perioada 

analizată,  1992-2009  a  înregistrat  o serie  de particularităţi.

În intervalul analizat, la nivelul Depresiunii Sibiului, valoarea medie a

sporului migratoriu a fost de +1825 persoane, adică +1,02 ‰, cu valoare medie  

negativă în mediul  urban, de  - 0,06‰ şi pozitivă în mediul rural, de 5,85‰.  
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Administrativ-teritorial cele mai ridicate valori medii ale sporului migratoriu

s-au înregistrat în mediul rural, la Şura Mică, +13,78 ‰,  Şelimbăr, +13,40 ‰, Şura 

Mare, +13,13‰, Cristian, +11,03 ‰, iar dintre oraşe la  Cisnădie, +0,95‰.    

Valori sub medie, negative s-au înregistrat la Sadu, de -0,35‰, Gura

Râului, de–1,13‰, Răşinari,  de-1,40‰, cea mai  scăzută  valoare medie din 

intervalul analizat,  iar dintre oraşe la Sibiu, de-0,20‰ (fig.20). 

Fig. 20. Sporul mediu migratoriu în Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009.

6.6. SPORUL GEODEMOGRAFIC

Acest subcapitol prezintă evoluţia sporului geodemografic la nivelul

Depresiunii Sibiului, în perioada 1992-2009, analiza datelor statistice relevând

diferenţieri atât la nivelul depresiunii, pe cele două medii, cât şi pe unităţi 

administrativ-teritoriale.
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Analiza acestuia la nivelul Depresiunii Sibiului, în perioada 1992-2009 a

evidenţiat faptul că,  sporul geodemografic a evoluat mai mult în funcţie de mişcarea 

mecanică, decât de cea naturală a populaţiei şi a prezentat valori medii diferite. 

Valoarea medie a sporului geodemografic la nivelul Depresiunii Sibiului a

fost în perioada analizată de 62,17 persoane, adică de 0,30 ‰, cu valoarea   medie 

negativă  în mediul urban, de -0,76‰ şi  pozitivă în mediul rural, de +6,19‰.  

Administrativ-teritorial cele mai ridicate valori medii ale sporului

geodemografic s-au înregistrat în  mediul rural,  la  Şura Mare, +17,14 ‰,  Cristian, 

+15,17‰, Şura Mică, +14,87‰, Şelimbăr, +10,11‰, iar dintre oraşe la  Cisnădie, 

+2,41‰( fig.21).

Fig. 21. Sporul mediu geodemografic în Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009.

Valori pozitive, peste medie s-au înregistrat la nivelul întregii depresiuni,

dar au fost înregistrate şi valori medii negative,  la Gura Râului, de -0,23 ‰, Răşinari, 
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de -0,75 ‰, Sadu, de -2,72 ‰- cea mai  scăzută valoare medie din intervalul analizat,  

iar dintre oraşe   Sibiu, de -1,16 ‰. 

6.7. REPARTIŢIA TERITORIALĂ A POPULAŢIEI 

Acest subcapitol prezintă  repartiţia teritorială a populaţiei  în Depresiunea 

Sibiului, analiza datelor statistice relevând  diferenţieri pe cele două medii. 

 Spaţiul depresionar analizat prin condiţiile naturale propice şi prin potenţialul 

său ridicat de comunicaţie a condiţionat de-a lungul vremii o intensă dezvoltare socio-

economică şi o intensă locuire.  

Din suprafaţa totală a judeţului Sibiu de 5432,5 km², Depresiunea Sibiului 

ocupă 1185,57 km², adică 21,82 %, din care suprafaţa ocupată de urban din spaţiul 

depresionar reprezintă 545,76 km, adică 46,03 %, iar ruralul depresiunii deţine 639,81 

km, adică 53,97 %. 

6.7.1. DENSITATEA GENERALĂ A POPULAŢIEI 

Această secţiune analizează datele statistice privitoare la densitatea generală a 

populaţiei, atât la nivelul Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi 

administrativ-teritoriale, în perioada 1992-2009.

Densitatea medie a populaţiei din Depresiunea Sibiului,  în perioada analizată 

1992-2009 a fost de 184,12 loc/ km ², valoare aproape dublă faţă de densitatea medie 

din România, care a fost înregistrată datorită valorii demografice din municipiul Sibiu 

şi a gradului ridicat de urbanizare din depresiune. 

În mediul urban, în anul 2009, cele mai mari valori de 1273,2 loc/km² au fost

înregistrate  la Sibiu, iar  în mediul rural la Şelimbăr, de 82,75 loc/km², datorită 

extinderii suburbanizării,  iar cele mai mici valori, sub 40 loc/km² s-au înregistrat  în 

mediul urban la Tălmaciu şi în mediul rural la Gura Râului, restul localităţilor  

înregistrând peste media depresiunii (fig.22 ).
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          Fig.22. Densitatea generală a populaţiei  în Depresiunea Sibiului,  în anul 2009. 

6.7.2. DENSITATEA  AGRICOLĂ  A POPULAŢIEI

Această secţiune analizează datele statistice privitoare la densitatea agricolă a 

populaţiei, atât la nivelul Depresiunii Sibiului, pe cele două medii, cât şi pe unităţi 

administrativ-teritoriale, în anul 2009.

La nivelul Depresiunii Sibiului,   cu o suprafaţă agricolă de 46291 ha(462,91 

km²), ceea ce reprezintă 42,65 % din spaţiul depresionar, densitatea agricolă era în 

anul 2009 de 457,29 loc/km², cu diferenţieri pe cele două medii.

     În mediul urban, densitatea agricolă  în anul 2009 era de 1102,29 loc/km², iar 

în mediul rural, densitatea agricolă înregistra valoarea de 110,29 loc/km².    

La nivel urban, în anul 2009,  cea mai mare valoare era înregistrată la Sibiu de 

2377,15 loc/km², apoi Cisnădie cu 368,36 loc/km² şi Tălmaciu cu 140,88 loc/km², cu 

o suprafaţă agricolă mai mare decât Cisnădie, dar cu un număr de locuitori mai mic. 
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În mediul rural, cea mai mare valoare a densităţii agricole în 2009 a fost 

înregistrată la Orlat cu 155,45 loc/km², urmat de Răşinari cu 141,06 loc/km² şi 

Poplaca cu 135,79 loc/km².  Densităţi reduse sub 100 loc/km² au fost înregistrate la 

Gura Râului, datorită faptului că deţine un  spaţiul montan forestier întins, urmează 

Şura Mare şi Şura Mică cu suprafeţe agricole întinse ( fig. 23 ). 

Fig. 23. Densitatea  agricolă  a populaţiei   în Depresiunea Sibiului, în anul 2009. 

6.8. STRUCTURA POPULAŢIEI

6.8.1. STRUCTURA POPULAŢIEI PE SEXE 

Această secţiune prezintă evoluţia structurii populaţiei pe sexe în  Depresiunea 

Sibiului, la nivelul celor două recensăminte 1992 şi 2002, analiza datelor statistice 

relevând  diferenţieri atât la nivelul depresiunii, pe cele două medii, cât şi pe unităţi 

administrativ-teritoriale.
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Astfel, în anul 1992, indicele de feminitate la nivelul Depresiunii Sibiului a

înregistrat o valoare  de 104,95 femei la 100 de bărbaţi, iar în anul 2002,  indicele de 

feminitate a  crescut la 109,72 femei la 100 de bărbaţi, cu diferenţieri pe cele două  

medii.

În mediul urban, în anul 2002,  cea mai mare valoare înregistrată a fost la 

Sibiu de 111,82 femei la 100 de bărbaţi,  peste media depresiunii, tocmai datorită 

angajării femeilor în număr din ce în ce mai mare în activităţile economice şi a 

înfiinţării de noi locuri de muncă (fig.25). 

Fig. 25. Evoluţia indicelui de feminitate  în Depresiunea Sibiului,  în anul 2002. 

În  mediul rural  al depresiunii, valorile indicelui de feminitate au crescut faţă 

de 1992,  cu anumite diferenţieri: un maxim la Prislop,  113,15 femei la 100 de 

bărbaţi,  în care predominând etnia rromă, numărul femeilor a depăşit pe cel al 

bărbaţilor şi un minim în  Colonia Tălmaciu, 75 femei la 100 de bărbaţi, unde 

dintotdeauna a predominat populaţia masculină,  ocupată în sectorul secundar al 

economiei, al exploatării resurselor forestiere şi al materialelor de construcţii, pe 

fondul unei mişcări navetiste mai intense. 
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6.8.2. STRUCTURA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ  ŞI SEXE 

Această secţiune prezintă evoluţia structurii populaţiei pe cele trei  mari grupe 

de vârstă şi sexe la nivelul Depresiunii Sibiului, în cadrul recensămintelor din anii 

1992 şi 2002, analiza datelor statistice relevând  diferenţieri atât la nivelul depresiunii, 

pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale.

Astfel, la recensământul din  anul 1992, Depresiunea Sibiului  era o 

depresiune tânără din punct de vedere demografic, cu o populaţie tânără, ce înregistra 

un număr de 74514 persoane, adică 32,87 % din totalul populaţiei, o valoare ridicată, 

în principal datorită unei natalităţi ridicate, pe fondul ponderii reduse a populaţiei 

vârstnice, pentru ca în anul 2002, numărul populaţiei tinere să scadă, ajungând la 

50068 persoane, adică  

23,82 %, pe fondul scăderii numărului de naşteri şi a procesului de îmbătrânire a 

populaţiei. 

 În ceea ce priveşte structura pe grupe de vârstă şi sexe este cunoscut faptul că 

în primii ani  de viaţă, populaţia de sex masculin este mai numeroasă decât cea 

feminină, situaţia fiind caracteristică şi Depresiunii Sibiului.  Astfel, la nivelul 

Depresiunii Sibiului, atât  pentru anul 1992 cât şi pentru anul 2002, pentru grupa 0-19 

ani, populaţia masculină înregistra 50,31 %, fiind mai numeroasă decât cea feminină. 

     Grupa adultă sau populaţia matură, la nivelul Depresiunii Sibiului, a crescut 

de la 123069 persoane, adică 54,29 % în anul 1992,  la 126678 persoane, adică 60,28 

% în 2002.  În ceea ce priveşte,  structura pe grupe de vârstă şi sexe,  grupa populaţiei 

adulte  a evoluat în funcţie de condiţiile socio-economice specifice fiecărei perioade. 

Astfel, la nivelul Depresiunii Sibiului, la ambele recensăminte, populaţia adultă 

feminină depăşea ca şi pondere pe cea masculină., înregistrând 50,78 %  în 1992 şi 

51,50 % în 2002.

La nivelul Depresiunii Sibiului, populaţia vârstnică deţinea în anul 1992 o 

pondere de 12,84 %, care avea să crească până în 2002, la valoarea de 15,90 % din 

populaţia totală, demonstrând îmbătrânirea demografică a depresiunii, pe fondul unei 

natalităţii în scădere şi a unui spor migratoriu în creştere,  vizând populaţia tânără. 

 În ceea ce priveşte structura pe grupe de vârstă şi sexe, în grupa populaţiei 

vârstnice s-a remarcat  o accentuată disproporţie între cea de sex feminin şi cea de sex 

masculin,  pe fondul duratei medii de viaţă mai redusă a bărbaţilor, ponderea lor 

scăzând în 1992 la 37,23 % şi la 40,87 %  în  2002. 
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     Pentru o mai bună evidenţiere a structurii pe grupe de vârstă şi sexe, a 

consecinţelor acestora, dar şi pentru a stabili măsurile ce se impun a fi luate în 

politicile demografice, a fost întocmit   ca  element de referinţă,  piramida vârstelor. 

     Analizând comparativ cele două  piramide din anii 1992 şi 2002 se observă că,  

pentru anul 1992, (fig.26),  grupa populaţiei tinere era  mai numeroasă,  formând o 

bază a piramidei mai  mare,  decât cea din anul 2002. 

Fig. 26. Piramida vârstelor în Depresiunea Sibiului, în anul 1992.

De asemenea, analiza celor două  piramide a mai evidenţiat şi raportul dintre 

populaţia masculină şi cea feminină, remarcându-se pentru grupa populaţiei tinere  

predominarea populaţiei masculine la nivelul ambelor recensăminte, ştiut fiind faptul 

că,  se nasc mai mulţi băieţi decât fete.  

În ceea ce priveşte,  evoluţia în timp pentru anii  1992 şi 2002 a grupei de 

vârstă adulte au fost înregistrate perioade atât de creştere cât şi de scădere numerică 
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pentru ambele sexe, fenomen reflectat prin forma şi dimensiunea piramidei. Analizată 

în ansamblu, la nivelul ambelor recensăminte din anii 1992 şi 2002, piramida 

vârstelor  a reflectat  pentru populaţia adultă o predominare netă a populaţiei 

feminine, în comparaţie cu grupa populaţiei tinere, în care predomina populaţia 

masculină. 

În ceea ce priveşte  evoluţia  populaţiei vârstnice, aceasta a înregistrat o 

îngustare spre vârful piramidei, mai mult la bărbaţi şi mai puţin la femei,  la nivelul 

ambelor perioade de referinţă (fig.27). 

Fig. 27. Piramida vârstelor în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.

6.8.3. STRUCTURA  PROFESIONALĂ A POPULAŢIEI  

Această secţiune prezintă evoluţia structurii profesionale a  populaţiei la 

nivelul Depresiunii Sibiului, în cadrul recensămintelor din anii 1992 şi 2002, analiza 
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datelor statistice relevând  diferenţieri atât la nivelul depresiunii, pe cele două medii, 

cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale.

Astfel, în anul 1992, ponderea populaţiei active la nivelul Depresiunii Sibiului 

înregistra  47,51 %  din care 97,81 % era populaţie ocupată şi 2,19 % şomeri.  

În ceea ce priveşte, repartiţia populaţiei active pe principalele ramuri de 

activitate, schimbările au fost determinate de evoluţia economiei naţionale,  caracterul 

agricol al depresiunii   fiind înlocuit cu unul industrial şi de servicii.  

În anul 1992 la nivelul Depresiunii Sibiului  cea mai mare pondere o deţinea 

populaţia ocupată în sectorul secundar de  62,37 %,  urmată de cel terţiar,  33,09 %, 

iar cea mai mică pondere o deţinea sectorul primar de 4,54 %, dar  cu diferenţieri pe 

cele două  medii rezidenţiale, cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale (fig.28). 

  Fig.28. Populaţia activă a Depresiunii  Sibiului, pe ramuri de activitate, în anul 1992. 

Fenomenul de creştere a inactivilor în defavoarea activilor s-a menţinut, iar 

numărul şomerilor a continuat să crească, înregistrând valori mai mari în anul 2002, 

decât în anul 1992. În anul 2002, ponderea populaţiei active la nivelul Depresiunii 

Sibiului  înregistra 43,06 %, iar cea inactivă 56,94 %,  existând la nivelul depresiunii 
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o foarte mare rată a şomajului de 8,81 %, dar  cu diferenţieri pe cele două  medii 

rezidenţiale, cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale.    

Privitor la repartiţia populaţiei active pe principalele ramuri de activitate, 

situaţia s-a schimbat faţă de 1992, datorită industrializării mai accentuate a ruralului, a 

creşterii gradului de modernizare în agricultură, a intensificării navetismului, a 

suburbanizării şi a reorientării populaţiei spre sectorul terţiar. Astfel, în anul 2002,  la 

nivelul Depresiunii Sibiului, sectorul terţiar deţinea cea mai mare pondere a populaţiei 

ocupate, respectiv  de 48,99 %, urmat de cel secundar  47,45 % şi pe ultimul loc cel 

primar, 3,56 % ( fig.29).

Fig. 29. Populaţia activă a Depresiunii  Sibiului, pe ramuri de activitate, în anul 2002. 

6.8.4. STRUCTURA NAŢIONALĂ A  POPULAŢIEI 

Această secţiune prezintă evoluţia structurii naţionale a  populaţiei la nivelul 

Depresiunii Sibiului, în cadrul recensămintelor din perioada 1850-2002, analiza 

datelor statistice relevând  diferenţieri atât la nivelul depresiunii,  pe cele două medii, 

cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale. 
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 Analiza datelor statistice pe naţionalităţi din recensămintele studiate la nivelul 

Depresiunii Sibiului au  evidenţiat existenţa unei populaţii majoritar româneşti,  cu o 

continuitate temporală  bine definită în spaţiul carpato-danubiano-pontico-panonic.  

Comparând anii 1850 şi 2002, constatăm o creştere a populaţiei totale la 

nivelul depresiunii  de aproximativ  5 ori, iar în cadrul acesteia populaţia românească 

a crescut de peste 10 ori, cea maghiară s-a triplat, cea rromă s-a micşorat de 

aproximativ 7 ori, dar cea mai drastică scădere a avut-o populaţia de origine germană 

de 27,47 ori, dar cu  valori diferenţiate  pe cele două medii , cât  şi unităţi 

administrativ-teritoriale.

Conform datelor  recensământului din anul 1850, în Depresiunea Sibiului 

locuiau  41.214 locuitori, din care 19713 persoane erau români, adică 47,83 %, urma 

populaţia germană cu 17440 persoane, adică 42,31 %, locul trei era ocupat de rromi 

cu 2246 persoane, adică 5,45 %, iar celelalte etnii totalizau  785 persoane, adică 1,91 

% (fig.30).

           Fig. 30. Structura naţională a  populaţiei Depresiunii Sibiului, în anul 1850. 
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Privită  la nivelul întregii depresiuni, populaţia totală în 2002 (fig.32) a 

înregistrat o creştere de 166474 persoane, adică  de 503,92 % mai mult faţă de 1850, 

românii au crescut cu 179246 persoane, adică de  1009,27 %  faţă de 1850, maghiarii 

au crescut cu 2409 persoane, adică de 333,88 % faţă de 1850, germanii au scăzut cu 

14238 persoane, adică de 27,47 % faţă de 1850, iar rromii au scăzut cu 580 persoane, 

adică de 74,17 % faţă de 1850,  dar cu  valori diferenţiate  pe cele două medii,   cât   şi  

pe unităţi administrativ-teritoriale.    

              Fig. 32. Structura naţională a  populaţiei Depresiunii Sibiului, în anul 2002. 

6.8.5. STRUCTURA  CONFESIONALĂ A POPULAŢIEI 

Această secţiune prezintă evoluţia structurii confesionale a  populaţiei la 

nivelul Depresiunii Sibiului, în cadrul recensămintelor  populaţiei din anii 1850, 1900, 

1930, 1992 şi 2002, deoarece în anii 1948, 1956, 1966 şi 1977, recensămintele 

populaţiei n-au înregistrat religia, analiza datelor statistice relevând  diferenţieri atât la 

nivelul depresiunii, pe cele două medii, cât  şi pe  unităţi administrativ-teritoriale.    

Structura confesională a populaţiei unui teritoriu este strâns legată de structura 

sa naţională, aducând numeroase informaţii privind istoricul naţionalităţilor. Analiza 
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populaţiei Depresiunii Sibiului  de-a lungul unui secol şi jumătate, în funcţie de 

structura sa confesională  a confirmat  faptul că, românii, chiar dacă la 1850 nu erau 

majoritari în depresiune, pe religii, populaţia de rit creştin –ortodox era cea mai 

numeroasă, având  în ansamblu un mers ascendent, cu diferenţieri pe cele două medii, 

cât  şi pe unităţi administrativ-teritoriale.    

Astfel, în 1850 (fig.33) la nivelul Depresiunii Sibiului ponderea religiei

creştin-ortodoxe era cea mai mare de 17535 persoane, adică 42,55 %, a scăzut la 

23862 persoane, adică 36,50 %, în anul  1900, apoi a crescut la 36640 persoane,  adică 

40,03 %,  în  anul 1930,  ca  să atingă valori duble de 204218 persoane, adică 91,13 

%,  în  anul 1992 şi  maxima de 192805 persoane, adică 92,84 %, în 2002.  

     Fig. 33. Structura confesională a  populaţiei Depresiunii Sibiului, în anul 1850. 

Spre deosebire de religia creştin-ortodoxă, care a avut o evoluţie ascendentă în 

intervalul analizat, religiei greco-catolice i-a fost caracteristic un mers descendent,

de la   4455 persoane,  adică 10,81 %, în 1850, la  1,33 % în 2002, cu diferenţieri pe 

cele două medii  şi unităţi administrativ-teritoriale,   scăderile  fiind cauzate de 

scoaterea acestei confesiuni în afara legii în perioada comunistă şi de  trecerea 

populaţiei la ritul creştin ortodox. 



43

Religiei romano-catolică, specifică populaţiei maghiare, privilegiată în spaţiul 

depresiunii, încă de la 1850,  a înregistrat  un număr  de 3121 persoane, adică 7,57 %, 

în anul 1850 şi a scăzut  în 2002 la  2473 persoane, adică 1,19 %, din totalul 

populaţiei, cu diferenţieri pe cele două medii, cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale. 

În intervalul analizat, în anul 1850, cultul reformat a înregistrat 252

persoane, adică  0,61%,  după care a  crescut,  ajungând la 0,75 % în 2002, ponderea  

acestuia  înregistrând creşteri,   în  defavoarea altor confesiuni, cu diferenţieri pe cele 

două medii, cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale. 

Cultul evanghelic, specific populaţiei săseşti din Depresiunea Sibiului  a 

înregistrat în perioada 1850-2002 o permanentă scădere, cea mai drastică fiind după 

decembrie 1989, odată cu emigrarea etnicilor germani în Germania. 

Maximul perioadei analizate l-a reprezentat anul 1850, când la nivelul

Depresiunii Sibiului ponderea celor de confesiune evanghelică  a fost  de 38,39 %, 

ocupând locul doi  după creştini-ortodocşi, iar minimul  a fost înregistrat în anul 2002, 

cu o pondere de 1,14 %, datorită emigrării masive a saşilor,  cu diferenţieri pe cele 

două medii, cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale  (fig.35). 

Fig. 35. Structura confesională a  populaţiei Depresiunii Sibiului, în anul 2002. 
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La începutul intervalului analizat în Depresiunea Sibiului, numărul populaţiei 

de religie unitariană  a fost de 18 persoane, adică 0,04 % din totalul populaţiei, 

existenţa acestora fiind consemnată în anul 1850 numai în mediul urban  şi au   

crescut la 0,06 %

în 2002, cu diferenţieri pe cele două medii,  cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale.   

Privitor la religia mozaică, în  anul 1850,  la nivelul Depresiunii Sibiului, 

mozaismul  a înregistrat  un număr de 11 persoane, adică 0,03 % din totalul 

populaţiei, după care, în urma măsurilor luate împotriva lor în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial şi a creării statului Israel, o mare parte  a populaţiei  a  

emigrat,  înregistrând o scădere continuă,  până la  0,02 %   în anul 2002, cu 

diferenţieri pe cele două medii,  cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale.   

Analiza structurii confesionale a populaţiei a marcat la cea de alte religii, 

rubrică care în 1850 nici nu exista, înregistrarea unui număr tot mai mare de adepţi ai 

religiilor neoprotestante, cei mai mulţi fiind penticostali, adventişti, creştini după 

evanghelie, baptişti. 

 La nivelul Depresiunii Sibiului, această categorie deţinea în anul 2002 o 

pondere de 2,68 %, adică 5567 persoane din numărul locuitorilor depresiunii, cu 

ponderi aproximativ egale în mediul  urban de 744 persoane, adică 2,7 % şi 823 

persoane, adică 2,58 % în mediul rural, cu diferenţieri  pe unităţi administrativ-

teritoriale.

6.9. NIVELUL DE  INSTRUIRE ŞCOLARĂ A POPULAŢIEI 

Aceast capitol prezintă evoluţia  nivelului  de instruire a  populaţiei la nivelul 

Depresiunii Sibiului, între anii 1992 şi 2002, analiza datelor statistice relevând  

diferenţieri atât la nivelul depresiunii, pe cele două medii, cât  şi pe  unităţi 

administrativ-teritoriale. Dezvoltarea socio-economică a unei societăţi are la bază 

gradul de instruire al populaţiei. Tendinţa, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul 

depresiunii este de sporire a populaţiei care urmează instituţiile de învăţământ 

superior sau postliceal, concomitent cu reducerea ponderii absolvenţilor de 

învăţământ primar şi gimnazial, pe fondul scăderii natalităţii şi a cerinţelor de 

specializare din ce în ce mai ridicate.
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La nivelul Depresiunii Sibiului, având în vedere gradul ridicat de urbanizare

şi de dezvoltare economică a zonei, ponderea populaţiei cu instruire superioară a 

crescut de la 8,16 % în 1992 (fig.36)   la 11,34 % în 2002, peste valoarea naţională, cu 

diferenţieri pe cele două medii,  cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale.  

   Fig. 36. Nivelul de instruire  şcolară a populaţiei Depresiunii Sibiului, în anul 1992. 

S-au înregistrat creşteri peste media naţională şi a ponderii populaţiei cu studii 

postliceale şi de maiştrii, de la 3,41 % în 1992,  la 4,57 % în 2002 şi de asemenea, 

creşterea  ponderii şi a   celor cu studii liceale, de la 25,32 % în 1992 la 29 % în 2002, 

cu diferenţieri pe cele două medii,  cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale (fig.37). 
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    Fig. 37. Nivelul de instruire  şcolară a populaţiei Depresiunii Sibiului, în anul 2002. 

 În ceea ce priveşte,  ponderea persoanelor care au absolvit  învăţământul 

profesional şi de ucenici, acesta a înregistrat doar o uşoară creştere de la 18,53 % în 

1992 la 18,80 % în 2002,  cu diferenţieri pe cele două medii,  cât şi pe unităţi 

administrativ-teritoriale.

      Pe fondul unei natalităţi în  scădere, ponderea populaţiei din învăţământul 

gimnazial şi primar a înregistrat cele mai severe scăderi, respectiv pentru 

învăţământul gimnazial ponderea populaţiei a scăzut de la 31,11 % în 1992,  la 22,86 

% în 2002, iar pentru cel primar de la 12,30 % în 1992, la 11 % în 2002, ambele sub

media pe ţară,  cu diferenţieri pe cele două medii,  cât şi pe unităţi administrativ-

teritoriale.  Tot sub media pe ţară, dar cu valori în creştere s-a aflat şi ponderea 

populaţiei fără şcoală absolvită sau nedeclarată, de la 0,88 % în 1992,  la 2,34 % în 

2002,  cu diferenţieri pe cele două medii,  cât şi pe unităţi administrativ-teritoriale.  
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7. AŞEZĂRILE DIN DEPRESIUNEA SIBIULUI 

7.1. EVOLUŢIA  AŞEZĂRILOR 

În acest subcapitol este prezentată evoluţia aşezărilor din cuprinsul Depresiunii 

Sibiului, începând  cu epoca pietrei, bine reprezentată prin mulţimea materialelor 

arheologice ale vetrelor de locuire şi terminând  cu perioada  modernă, marcată printr-

o tipologie proprie, specifică. 

Astfel, din paleoliticul timpuriu-inferior s-au descoperit urmele omului de

Neanderthal,  care şi-a extins  aria  de locuit  de la stadiul de peşteri,  la cel de  aşezări 

de terasă, în aer liber sau  pe văile apelor,  specifice perioadei neo-eneolitice,  

dovedind  un sedentarism  din ce în ce mai accentuat şi o creştere a populaţiei.   

In epoca bronzului densitatea de locuire a crescut, odată cu numărul aşezărilor 

compacte, unele întărite, de pildă, cea aparţinând Culturii Coţofeni, descoperită lângă 

Orlat, la locul numit “Cetatea Scurtă”. Cele  mai multe aşezări  aparţin însă Culturii  

Wietenberg , descoperite  la Şura Mică, Sibiu (fig. 38 ). 

Fig. 38. Descoperiri neolitice şi eneolitice în Depresiunea Sibiului. 
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De o deosebită importanţă  în istoria epocii bronzului de la noi din ţara se 

remarcă existenţa  marele depozit de bronzuri,  cca 1000î.e.n. descoperit în suburbia 

Guşteriţa.  Epoca metalelor, prin aşezările  dacice din  epoca fierului a demonstrat    

adaptarea    acestora la particularităţile  mediului, în aşa fel încât nici o cetate dacică 

nu era absolut identică cu celelalte. Materialul de construcţie era întotdeauna lemnul, 

ce creştea din abundenţă.  

              Continuată în vatra vechii Dacii, simbioza daco-romană  a constituit  şi 

constituie  cel mai important argument al formării şi al permanenţei  poporului român  

în acest spaţiu. Cea mai mare parte a populaţiei vremii   trăia cu precădere la sate, care 

după modelul roman purtau  numele de pagi sau vici, adică comunele rurale alcătuite 

pe teritoriul unei colonii.

De asemenea, cercetările arheologice din zona Depresiunii Sibiului au 

evidenţiat adaptarea structurii obştii la mediul natural, existând două tipuri de aşezări: 

primul şi cel mai numeros l-au  reprezentat  aşezările dispersate chiar şi pe o lungime 

de doi kilometri, alcătuite din bordeie şi locuinţe de suprafaţă, la care s-a  adaugat cel 

de al doilea tip de aşezări, fără spaţii largi între locuinţe şi fără grajduri, adunate pe o 

suprafaţă restrânsă,   exemplu  aşezările protejate, ferite de atacurile neaşteptate ale 

duşmanilor, cum ar fi cele din preajma lacurilor, a bălţilor sau a mlaştinilor. 

Un tip aparte de aşezări datând din această perioadă, descoperite în spaţiul 

Depresiunii Sibiului,  l-au  reprezentat  aşezările fortificate, exemplu  palisadele 

complexe, situate pe culmea valurilor de pământ mai vechi (fig.39).  

Fig. 39 . Palisadă. 
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Repartizarea descoperirilor de epoca romană din Depresiunea Sibiului pe categorii de 

situri şi artefacte (fig.40): 

1.Castre.

2.Aşezări. 

3.Villae.

4.Necropole şi morminte izolate. 

5.Descoperiri izolate

Fig.40.  Repartizarea descoperirilor de epoca romană din Depresiunea  Sibiului. 

Continuând cu epoca popoarelor migratoare în cuprinsul depresiunii, primele

aşezări au fost cele ale  vizigoţilor, la est şi sud-est de Carpaţi, de-a lungul cursurilor 

superioare ale Oltului şi ale  afluenţilor acestuia, la care s-au adăugat cele aparţinând 

populaţiilor avare. 
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Feudalismul  timpuriu  în Depresiunea  Sibiului  a fost  marcat  prin prezenţa 

acelor aşezări-întărite, a cetăţilor-castra, care ofereau  apărare în caz de invazii şi de 

război.  

Repartizarea descoperirilor medievale timpurii din Depresiunea Sibiului, pe

culturi arheologice- descoperiri post-romane sunt reprezentate în fig.41 :

1.Grupul Brateiu.2.Sântana de Mureş.3.Descoperiri germanice târzii(sec.5-

6).4.Grupul Gâmbaş(avarii).5.Grupul Ciumbrud.6.Grupul Mediaş.7.Grupul 

Ciugud.8.Fortificaţii.  

Fig. 41. Repartizarea descoperirilor medievale timpurii din Depresiunea

Sibiului, pe culturi arheologice- descoperiri post-romane.

Cele mai vechi  aşezări din perioada colonizării au fost cele tipice românilor, 

au urmat cele   ale maghiarilor şi cele mici şi răsfirate ale secuilor. 
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 După maghiari şi secui,  saşii au fost a treia  şi ultima populaţie mai 

importantă numeric, colonizată în acest spaţiu. Satul organizat de saşi avea curţi 

alăturate, de regulă dispuse în două şiruri  şi cu o piaţă centrală.  

 Despre prezenţa primelor aşezări rurale în spaţiul Depresiunii Sibiului din 

veacul al XII lea nu există informaţii documentare, excepţie face aşezarea Cibinum,  

amintită în prima etapă a colonizării săseşti. 

 In documentele anilor 1192-1196 se vorbea  de existenţa unei prepozituri a 

saşilor, care  îşi aveau sediul în Cibinum, iar în documentul din 1223, Sibiul, încă o 

aşezare rurală apărea  sub numele de „ Villa Hermanni”.   

In  1224  Andrei  al II lea  prin „Diploma Andreiană” sau  „Andreanum” a unit 

toate comitatele din teritoriul colonizat într-unul singur, cel al Sibiului.

  Fortificaţiile orăşeneşti propriu-zise apar în Transilvania după mijlocul  

secolului  al  XIII lea, astfel, prima fortificaţie incintă a fost ridicată în jurul bisericii  

Sf. Maria, din Piaţa Huet şi a prepoziturii,  înaintea invaziei  tătare, între anii 1101 şi  

1224.

 La sfârşitul secolului  al XIII lea a apărut şi a doua centură de fortificaţie, ce 

închidea  semilunar Piaţa Mică,  a treia centură s-a încheiat spre sfârşitul secolului al 

XIV lea, iar cea de-a patra centură cu turnurile aferente,  în  jurul Oraşului de Jos  s-a  

finalizat în jurul anului 1410.

Elementul nou, caracteristic acestei epoci l-a constituit răspândirea cetăţilor de 

zid, prin care numeroasele locuri mai retrase  şi apărate natural intrau în circuitul 

habitatului transilvănean. 

7.2. INFLUENŢA  FACTORILOR  FIZICO-GEOGRAFICI  ASUPRA    

REPARTIŢIEI  PLAN- SPAŢIALE  A  AŞEZĂRILOR

În  acest  subcapitol s-a realizat analiza morfometrică a arealului depresionar, 

cu surprinderea principalilor parametrii morfometrici: panta, densitatea fragmentării, 

adâncimea fragmentării, orientarea versanţilor, la care se adaugă realizarea modelului 

digital de elevaţie. 

În raport cu aşezările umane parametrii analizaţi se constituie ca un complex 

geomorfometric cu valenţe de condiţionare.  

În această situaţie, analiza efectului de ansamblu în raport cu structurile 

habitaţionale s-a făcut prin intermediul analizei GIS.  
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Mai exact, s-a realizat operaţiunea de overlay a datelor în sistem raster, 

aferente celor patru parametrii morfometrici.

   Rezultatul s-a concretizat în valori cuprinse între 6,3corespunzător suprafeţelor 

cu valorile cele mai mici aferente fiecărui parametru, constituindu-se ca arealele cu 

valenţe minime de restrictivitate) şi 770 (corespunzătoare suprafeţelor cu valorile cele 

mai mari aferente fiecărui parametru, constituindu-se ca areale cu valenţe maxime de

restrictivitate), ecartul fiind acoperit de combinarea spaţială a diverselor condiţii 

morfometrice locale (fig.51).

Valorile astfel obţinute  au fost ordonate în 5 clase de valori, pe baza 

algoritmului Jenks de clasificare.

Analiza acestor clase de restrictivitate morfometrică în cadrul intravilanului 

localităţilor din cadrul depresiunii scoate în evidenţă  faptul că, în ansamblu, 

suprafeţele cu restrictivitate semnificativă sunt reduse, doar 5% din intravilan fiind 

dezvoltat pe astfel de suprafeţe.  

 În contrast, suprafeţele cu restrictivitate redusă (clasa 1 şi 2) deţin 61% din 

intravilanul localităţilor, iar suprafeţele cu restrictivitate morfometrică moderată deţin 

34% din intravilanul localităţilor. 

Conform datelor  rezultă aşadar existenţa unor condiţii cu favorabilitate 

ridicată pentru dezvoltarea structurilor habitaţionale (fig. 52). 

32%

29%

13%

21%

5%

Clasa 1

Clasa 2

Clasa 3

Clasa 4

Clasa 5

Fig. 51.  Ponderea claselor de restrictivitate morfometrică. 
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Fig. 52 . Repartiţia spaţială a valorilor complexului geomorfometric.

Pe lângă amplasare, configuraţia spaţială a aşezărilor umane reprezintă o altă 

formă de interacţiune şi de adaptare la contextul geomorfologic local( fig. 53). 



Fig. 53  Ponderea claselor de restrictivitate morfometrică in cadrul localităţilor din Depresiunea     
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7.3. INFLUENŢA FACTORILOR  ANTROPICI  ASUPRA 

REPARTIŢIEI PLAN- SPAŢIALE A  AŞEZĂRILOR 

Acest subcapitol  relevă  interdependenţa dintre intervenţia factorului antropic 

asupra  mediului  natural din  Depresiunea Sibiului, reflectat în  distribuţiei reţelei de 

aşezări.  

Un rol important în definirea acestor relaţii l-a avut poziţionarea geografică a 

acestei depresiuni, la contactul dintre două subunităţi majore de relief – Depresiunea 

Transilvaniei şi Carpaţii Meridionali,  cât şi  proximitatea a două elemente-reper  din 

imediata proximitate: axa Oltului şi axa Mureşului.  

Un element de particularitate pentru Depresiunea Sibiului  îl constituie, spaţiul   

din Mărginimea Sibiului, la care se adaugă  prezenţa populaţiei de origine germanică, 

saşii, a căror prezenţă a jucat un rol important asupra aşezărilor din spaţiul analizat.  

Necesitatea schimburilor economice s-a concretizat sub forma unui alt

element cu influenţă hotărâtoare asupra distribuţiei plan – spaţiale a aşezărilor şi 

anume       reţeaua căilor de comunicaţie, de o deosebită   importanţă locală, naţională, 

dar  şi internaţională.  

  7.4. SISTEMUL DE AŞEZĂRI DIN DEPRESIUNEA SIBIULUI 

Acest subcapitol  prezintă abordările conceptului de sisteme de aşezări, în 

literatura de specialitate, la care se adaugă elementele constituente şi configuraţia 

sistemului de aşezări din Depresiunea Sibului.  

          Din sinteza prezentată în acest subcapitol, reiese că  ansamblul de aşezări din 

Depresiunea Sibiului  funcţionează ca un tot unitar, întrunind  cu prisosinţă atributele 

sistemice.

Astfel, poziţionarea la contactul dintre spaţiul montan carpatic şi cel 

depresionar transilvănean a avut consecinţe nu doar în ceea ce priveşte configuraţia 

spaţiului depresionar, ci şi în  configuraţia sistemului de aşezări. 

Pe de altă parte, vatra depresionară reflectă funcţia sa de spaţiu convergent, 

atât din punct de vedere hidric, dar şi din punct de vedere antropic, concretizat în 

dezvoltarea centrului polarizator - municipiul Sibiu, a cărui prezenţă a contribuit la 

funcţionalitatea  ridicată  a sistemului analizat.   
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În prezent pe teritoriul depresiunii sunt prezente un număr de 20 de localităţi, 

organizate în cadrul a 12 unităţi administrativ – teritoriale. 

 Din punct de vedere numeric cea mai bine reprezentată categorie este cea a 

aşezărilor rurale (17),  acestea având  o repartiţie neuniformă, cu o scădere a densităţii 

dinspre sud spre nord.

 În cea mai mare parte a lor localităţile rurale au vetre cu gospodării adunate, 

structură indusă atât de influenţele săseşti, cât şi ca rezultat al adaptării la condiţiile 

morfologice; acest din urmă factor este responsabil în unele cazuri de apariţia  satelor 

liniare şi tentaculare. 

Oraşele prezente în depresiune sunt în număr de trei, dintre care două fac parte 

din categoria oraşelor mici (sub 20000 mii locuitori: Cisnădie-16205 şi Tălmaciu-

7575), la care se adaugă oraşul Sibiu (154220 locuitori).- la 1 iulie 2010. 

Din punct de vedere administrativ, sistemul de localităţi din Depresiunea 

Sibiului este constituit dintr-un ansamblu de 12 unităţi teritorial administrative, toate 

integrate în cadrul judeţului Sibiu şi direct subordonate municipiului reşedinţă de 

judeţ - oraşul Sibiu.  

Este vorba despre oraşele Tălmaciu şi Cisnădie, la care se adaugă o serie de 

comune (Şura Mare, Şura Mică, Cristian, Orlat, Gura Râului, Poplaca, Răşinari, Sadu 

şi Şelimbăr) şi localităţile componente ale acestora.  

În conformitate cu Legea 351/2001 (privind Planul de Amenajare a

Teritoriului Naţional, secţiunea IV, Reţeaua de localităţi), în cadrul teritoriului 

analizat sunt prezente localităţi de rangul II (municipiul Sibiu), de rangul III (oraşele 

Tălmaciu şi Cisnădie), rangul IV (localităţile reşedinţă de comună) şi rangul V (satele 

aparţinătoare comunelor şi oraşelor).  

O particularitate în ceea ce priveşte organizarea acestor unităţi administrativ – 

teritoriale derivă din numărul ridicat al celor care nu au sate aparţinătoare, exemplu  

comunele  Cristian, Gura Râului, Orlat, Poplaca şi Sadu.  

Tot din punct de vedere admininistrativ, importanţa municipiului Sibiu este 

subliniată şi prin desemnarea acestuia ca pol de dezvoltare urbană (H.G. nr. 1149 din 

18 septembrie 2008), urmând ca planurile integrate de dezvoltare să contribuie şi la 

dinamizarea localităţilor din proximitate( fig. 57).



I: Municipiu reşedinţă de judeţ 
II: Oraşe 
III: Centre de comună 
IV: Sate componente ale comunelor
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Rangul localităţilor din Depresiunea Sibiului (conform PATN, secţiunea IV) este  

redat în figura 58.

                                  Fig. 57. Nivelele de integrare administrativă a  localităţilor  în Depresiunea Sibiului 
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   Fig.58.Rangul localităţilor din Depresiunea Sibiului(conform PATN, secţiunea IV). 
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7.5. DENSITATEA AŞEZĂRILOR 

Acest subcapitol prezintă influenţa factorilor fizico-geografici  asupra densităţii 

aşezărilor din Depresiunea Sibiului, determinând  o densitate diferenţiată  a  acestora. 

     Astfel, cu o suprafaţă de 1185,57 km² şi un număr de 20 de aşezări, densitatea 

generală a aşezărilor din Depresiunea Sibiului  este de 1,68 aşezări/100 km², inferioară 

celei naţionale de 5,5 aşezări/100 km², cu diferenţieri atât  pe cele două medii, cât şi pe  

unităţi administrativ teritoriale (fig.60 ). 

Fig.60. Densitatea aşezărilor în  Depresiunea Sibiului,  în anul 2009.
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7.5.1.INDICELE DE DISPERSIE

Din sinteza acestei secţiuni reiese că, în Depresiunea Sibiului, relieful 

depresionar, puţin fragmentat al unor localităţi mari din punct de vedere demografic, de 

multe ori singurele aşezări ale unei unităţi administrativ-teritoriale a determinat 

înregistrarea unui indice de dispersie nesemnificativ pentru multe dintre ele, între 0 şi 

+1,77, valori, care se află sub media de la nivel naţional (fig.61). 

            Fig. 61. Depresiunea Sibiului. Indicele de dispersie a aşezărilor în anul 2009. 
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7.5.2. INDICELE DE CONCENTRARE

Din sinteza acestei secţiuni reiese că, indicele de concentrare a localităţilor din 

Depresiunea Sibiului prezintă valori medii,asemănătoare celor de la nivel naţional  

(fig.62 ).

     Fig.62. Depresiunea Sibiului. Indicele de concentrare  a aşezărilor în anul 2009.   
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7.5.3. INDICELE DE CENTRALITATE

Din sinteza acestei secţiuni reiese că, determinarea acestui indice are o utilitate

practică în amenajarea teritorială,  dată de luarea deciziilor în dotarea cu echipamente, 

amplasarea acestora în aşezări cu o poziţie centrală pentru a putea beneficia un număr cât 

mai mare de populaţie. Depresiunea Sibiului prezintă valori medii, asemănătoare celor de 

la nivel naţional (fig.63).

       Fig. 63. Depresiunea Sibiului. Indicele de centralitate  a aşezărilor în anul 2009.  
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7. 6. MĂRIMEA GEODEMOGRAFICĂ A AŞEZĂRILOR 

În acest subcapitol  sunt prezentate aşezările din Depresiunea  Sibiului în funcţie 

de mărimea lor demografică.  

SIBIU face parte din  categoria oraşelor mari ale României, cu 154220 locuitori  

la 1 iulie 2010, centrul polarizator al depresiunii.

Din punct de vedere al ierarhizării localităţilor urbane pe ranguri, Sibiul  este de 

rangul 2.

CISNĂDIE al doilea oraş din depresiune, după numărul de locuitori, fiind inclus 

în categoria oraşelor mici, cu o populaţie de  16160 locuitori la 1 iulie  în 2010. 

Din punct de vedere al ierarhizării localităţilor urbane pe ranguri, Cisnădia este de 

rangul 3.

TĂLMACIU este inclus în categoria oraşelor mici ale României, înregistrând   o 

populaţie de  7575 locuitori  la 1 iulie 2010. 

     Din punct de vedere al ierarhizării localităţilor urbane, pe ranguri,  Tălmaciu este 

de rangul 3.

     În ceea ce  priveşte localităţile rurale, dintre cele 17 de pe teritoriul Depresiunii 

Sibiului, doar una singură face parte din categoria aşezărilor rurale foarte mari şi anume 

Răşinari, 10 aşezări rurale sunt sate mari, 3 sunt sate mijlocii şi 3 sunt sate mici. 

     Din categoria  satelor  foarte mari  face parte  Răşinari, cu 5692 locuitori, la 1 

iulie 2010, din  categoria  satelor mari  fac parte Gura Râului cu o populaţie de 3679 

locuitori, la 1 iulie 2010, Tălmăcel cu 1224 locuitori, Cristian cu 3536 locuitori,  Orlat cu 

3271 locuitori, Poplaca cu 1779 locuitori, Sadu cu 2472 locuitori, Şelimbăr cu 2014 

locuitori, Veştem cu 1654 locuitori, Şura Mare cu 2575 locuitori şi Şura Mică cu 1727 

locuitori-  ( recensământ  2002). 

     În ceea ce priveşte satele mijlocii, acestea sunt: Bungard cu 567 locuitori, Mohu 

cu 677 locuitori, Rusciori cu 630 locuitori ( recensământ  2002). 

     Satele mici din Depresiunea Sibiului sunt:  Cisnădioara cu 345 locuitori, Colonia 

Tălmaciu cu 308 locuitori şi Prislop cu 243 locuitori ( recensământ  2002). 
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7.7. DOTĂRILE  AŞEZĂRILOR 

În acest subcapitol  sunt prezentate  dotările aşezărilor din Depresiunea  Sibiului, 

prezentând diferenţieri atât pe cele două medii, cât şi la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale. În acest sens, în cele 76773 locuinţe din Depresiunea Sibiului există 

electricitate în 99,31 % dintre ele, valoare diferenţiată pe cele două medii: în mediul 

urban valoarea este mai mare de 99,61 %, iar în mediul rural mai mică, de 97,40 %. 

     În ceea ce priveşte dotarea locuinţelor cu o altă resursă energetică şi anume cea de 

gaz metan se poate afirma că,  lungimea totală a conductelor  este de 37,58 % la nivelul 

depresiunii însumând 526,6 km, adică 2,4 m/loc,  diferenţiat pe cele două medii: de 79,69 

% în mediul urban însumând 419,7 km, adică 2,3 m/loc şi în mediul rural de 20,30 %, 

însumând 106,9 km, adică 3,2 m/loc. ( fig.64 ). 

          Fig.64. Depresiunea Sibiului. Repartiţia reţelei de distribuţie a gazelor naturale, 

în anul 2009.
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În ceea ce priveşte,  lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile, 

aceasta  este de 570,5 km , adică 52,22 %  reprezentând 2,6 m/loc, cu valori  diferenţiate 

pe cele două medii: urban de 71,02 % , adică 2,2 m/loc şi rural de 28,97 %  adică 4,9 

m/loc. (fig. 65).

Fig. 65.  Depresiunea Sibiului. Repartiţia reţelei de distribuţie a  apei,  în anul 2009. 
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 În ceea ce priveşte lungimea totală a conductelor de canalizare, la nivelul 

Depresiunii Sibiului, aceasta însuma 465,3 km, adică 75,41 % cu 2,19 m/loc, fiind mai 

mică  în mediul urban, unde reprezintă 78,74 %, adică 2 m/loc şi 21,26 % în mediul rural, 

adică 2,9 m/loc.( fig. 66). 

Fig. 66. Depresiunea Sibiului. Repartiţia reţelei de canalizare,  în anul 2009. 

7.8. AŞEZĂRILE  RURALE 

Acest subcapitol  prezintă cele trei  componente ale aşezărilor rurale:  populaţia, 

vatra şi moşia, analizându-le detaliat,  evoluţia, varietatea, diversitatea, transformarea lor 

în timp, în funcţie de poziţia geografică, de influenţa factorilor fizico-geografici şi 

economici, dar în mod special de tradiţiile şi obiceiurile populaţiei. 
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7.8.1. POPULAŢIA AŞEZĂRILOR RURALE 

În această secţiune  sunt  analizate evoluţia numerică a populaţiei rurale din 

Depresiunea Sibiului, mişcarea naturală şi mecanică, structura pe grupe de vârstă şi sexe, 

structura pe ramuri de activitate, structura etnică şi confesională, dar şi nivelul de 

instruire şcolară, toate aceste modificări fiind reflectate  în calitatea vieţii, folosind  

selectiv datele recensămintelor populaţiei din anii 

1850,1900,1930,1956,1966,1977,1992,2002, cât şi anuarele statistice  ale jud.Sibiu din 

anii 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Din punct de vedere al

evoluţiei populaţiei din mediul rural, aceasta  a  înregistrat creşteri  de la 20936 locuitori 

în 1850,  la 33818 locuitori în 2010, rezultând un spor absolut de 12882 persoane, adică 

61,53 %, deci un spor mediu anual de 80,51 persoane (fig. 67).

Evoluţia numărului de locuitori, pe mediul rural, în Depresiunea 

Sibiului, în perioada 1850-2010
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Fig. 67. Evoluţia numărului de locuitori, în mediul rural, în Depresiunea Sibiului,  

în perioada 1850-2010.
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Privită în ansamblu, evoluţia numerică a populaţiei din mediul rural al Depresiunii 

Sibiului  a înregistrat un curs ascendent, pe fondul unei redresări economice, cu bune 

perspective pentru anii viitori în vederea creşterii potenţialului de muncă al zonei. 

Evoluţia numerică a populaţiei  unui teritoriu a  fost dintotdeauna influenţată de mişcarea 

naturală a populaţiei,  în care natalitatea  a jucat şi  joacă un rol foarte important  în 

planificarea  demografică şi  în politicile geodemografice. 

Astfel, în intervalul analizat, 1992-2009, valorile înregistrate ale indicelui de

natalitate  au fost diferite de la un an la altul, au prezentat fluctuaţii,  dar   au urmat în 

general un curs ascendent, cu valori în permanenţă mai mari în mediul rural (fig.68 ). 

Ev oluţia natalităţii, în  mediul rural,  în Depresiunea Sibiului, între anii 

1992-2009
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Fig. 68. Evoluţia natalităţii, în mediul rural, în Depresiunea Sibiului, 

între anii 1992-2009.

Valoarea indicelui de natalitate a fost cu 0,12 ‰ mai mare în anul 2009 decât în

1992, respectiv a crescut de la 13,46 ‰ în 1992,  la 13,58 ‰ în 2009, dar cu diferenţieri 
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la nivelul comunelor şi a satelor din depresiune. În    mediul   rural,  privitor la evoluţia 

indicelui de fertilitate între anii 1992 şi 2002 s-a  observat o scădere accentuată  a 

acestuia,  având   mai multe cauze,  printre care,  scăderea nivelului de trai, planificarea 

familială-legalizarea avorturilor,  dar şi datorită  emancipării  femeilor.Ca factor 

important al dinamicii naturale a populaţiei, în intervalul analizat 1992-2009, mortalitatea 

a înregistrat valori diferite ale indicelui de mortalitate, fluctuante de la un an la altul şi cu 

diferenţieri  la nivelul comunelor şi a satelor din depresiune. 

Valorile indicelui de mortalitate în mediul rural, în intervalul analizat au

prezentat un caracter fluctuant,  cu creşteri ale valorilor de la 11,24 ‰ în 1992  la 13 ‰  

în anul 1998, adică o creştere de 2,24 ‰, urmând apoi o perioadă de scădere până în anul 

2009, când valoarea indicelui de mortalitate a fost de 10,36 ‰, cu 0,88 ‰ mai puţin 

decât în anul 1992 (fig.69 ).

Evoluţia mortalităţii, în mediul rural, în Depresiunea Sibiului, 

între anii 1992-2009
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Fig. 69. Evoluţia mortalităţii, în mediul rural, în Depresiunea Sibiului, 

între anii 1992-2009.
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Mortalitatea infantilă, dependentă de mortalitate, reprezintă un indicator fidel şi 

complex al intercondiţionărilor  dintre condiţiile socio-economice, nivelul de instruire a 

populaţiei şi de nivelul serviciilor sanitare . 

Pentrul mediul rural, valorile indicelui mortalităţii infantile în perioada analizată 

au scăzut de la 0,27 ‰ în anii 1992 şi 1995,  la 0,12 ‰ în anul 2009, cu diferenţieri  la 

nivelul comunelor şi a satelor din depresiune. (fig.70). 

Ev oluţia mortalităţii infantile, în mediul rural, în Depresiunea 

Sibiului, între anii 1992-2009
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Fig. 70. Evoluţia mortalităţii infantile, în mediul rural, în Depresiunea Sibiului, 

între anii 1992-2009.

Analiza sporului natural în perioada 1992-2009 a evidenţiat o evoluţie oscilatorie, 

la fel ca şi componentele sale: natalitatea şi mortalitatea,   atât în timp, cât şi în spaţiu şi  

cu diferenţieri  la nivelul comunelor şi a satelor din depresiune. 

     Pentru mediul rural al Depresiunii Sibiului,  valorile sporului natural al populaţiei 

au prezentat caracteristici diferite faţă de cele urbane,  cu valori negative ale sporului 
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natural în  1993,  când a fost înregistrată cea mai mică valoare de -1,55 ‰  şi cu  valori 

negative până în anul 1999 şi anul 2008, la care s-au adăugat  valorile pozitive din 1992, 

intervalul  2000-2007 şi anul 2009, când a fost înregistrată cea mai mare valoare a 

sporului natural din perioada analizată,  de + 3,22 ‰ (fig.71). 

Evoluţia  sporului natural, în mediul rural, în Depresiunea 

Sibiului, între anii 1992-2009
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Fig.71.Evoluţia sporului natural, în mediul rural, în Depresiunea Sibiului,  

între anii 1992-2009.

Analiza mişcării  naturale  a populaţiei   Depresiunii Sibiului a fost  completată  

de mişcarea mecanică  sau mişcarea migratorie a populaţiei,  influenţată în cea mai mare 

parte de factorii socio-istorici din perioada analizată. 

Au fost luate  în calcul valorile indicelui de imigrare şi  cele ale  indicelui de 

emigrare, calculate la nivelul localităţilor din mediul rural, din Depresiunea Sibiului. 
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         Valoarea medie a ratei de imigrare din mediul rural a fost în perioada analizată 

1992-2009, de 564 persoane, adică 17,98 ‰, pe fondul  restructurării economice a 

întregii regiuni şi   prezentând diferenţieri  la nivelul comunelor şi a satelor din 

depresiune (fig. 72 ).

Stabiliri cu domiciliul, în mediul rural, în
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Fig. 72. Stabiliri cu domiciliul, în mediul rural, în Depresiunea Sibiului,

între anii 1992-2009.

În mediul rural, valoarea medie a ratei de emigrare a fost în perioada analizată 

1992-2009,  de 374,67 persoane, adică 12,12 ‰  şi   prezentând diferenţieri  la nivelul 

comunelor şi a satelor din depresiune. 
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  Acest fapt s-a datorat atât fenomenelor socio-economice existente în zonă, cât şi 

extinderii oraşelor din zonă în teritoriu, la care s-a adăugat fenomenul suburbanizării 

(fig. 73).

Plecări cu domiciliul, din  mediul rural,  în 

Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Anii

N
r.

p
er

s
o

a
n

e

Fig. 73.  Plecări cu domiciliul, din mediul rural, în Depresiunea Sibiului,  

între anii 1992-2009.

În perioada analizată 1992-2009, spre deosebire de mediul urban, evoluţia 

sporului migratoriu la nivelul localităţilor din mediul rural al Depresiunii Sibiului,  a  

înregistrat  de-a lungul perioadei analizate o valoare medie pozitivă de 189,33 persoane, 

adică 5,85 ‰, diferenţiată   la nivelul comunelor şi a satelor din depresiune, fapt datorat 
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fenomenelor socio-economice din mediul urban, a fenomenului suburbanizării, cât şi 

dezvoltării unor ramuri tradiţionale în zonă (fig.74 ). 

Evoluţia sporului migratoriu, în mediul rural,  în 

Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009
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Fig. 74. Evoluţia sporului migratoriu, în mediul rural, în Depresiunea   Sibiului, 

între anii 1992-2009.

Mediul rural al  depresiunii, chiar dacă a fost puternic depopulat în urma 

emigrărilor de după revoluţie, a prezentat  o evoluţie ascendentă a  sporului 

geodemografic după anul 1996, atingând valoarea maximă în 2008 de 631 persoane, 

adică 19,25 ‰, diferenţiată   la nivelul comunelor şi a satelor din depresiune,  cauzele 

acestui fenomen  fiind legate de decăderea unor ramuri industriale din mediul urban şi de 
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dezvoltarea şi extinderea fenomenului suburbanizării, în special în apropierea oraşului 

Sibiu (fig.75).

Evoluţia sporului geodemografic, în  mediul rural,  în 

Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009
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Fig. 75. Evoluţia sporului  geodemografic, în mediul rural,  în Depresiunea Sibiului,     

între anii 1992-2009.

Pentru a cunoaşte mai bine resursele de muncă pe viitor, dinamica populaţiei şi 

măsurile ce se cuvin a fi luate în acest sens, a fost analizată evoluţia în timp şi spaţiu a 

celor  trei mari grupe de vârstă la nivelul Depresiunii Sibiului, în cadrul recensămintelor 

din anii 1992 şi 2002. 

Astfel,  în anul 1992, populaţia tânără din mediul  rural al Depresiunii Sibiului 

deţinea o pondere  de 34,83 %, care  a continuat să scadă până în 2002,  când a  

înregistrat  valoarea  de 28,82 %, diferenţiată   la nivelul comunelor şi a satelor din 

depresiune,  pe fondul  unei natalităţi în scădere controlată, a unui nivel de instruire 
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mai ridicat, a unei planificări mai riguroase a membrilor familiei şi a libertăţii 

întreruperilor de sarcină ( fig. 76).   

Ponderea populaţiei pe grupe de vârstă, în mediul rural, în  

Depresiunea Sibiului, în anul 1992
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Fig. 76.   Ponderea populaţiei pe grupe de vârstă, în mediul 

rural, în Depresiunea Sibiului, în anul 1992.

În  ceea ce priveşte, grupa populaţiei adulte din  mediul rural, chiar dacă  aceasta 

era mai puţin numeroasă ca la oraş, totuşi ponderea  ei  a crescut de la 49,74 % în 1992, la 

55,09 % în 2002, diferenţiată   la nivelul comunelor şi a satelor din depresiune, pe fondul 

suburbanizării şi al extinderii activităţilor economice şi în mediul rural.  

În anul 1992,  populaţia vârstnică  din mediul rural din Depresiunea Sibiului,  

deţinea  o valoarea de 15,43 % din totalul populaţiei, iar în  anul 2002, ponderea 
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populaţiei  vârstnice  a crescut, ajungând  la 16,08 %, diferenţiată   la nivelul comunelor 

şi a satelor din depresiune ( fig.77). 

Ponderea populaţiei pe grupe de vârstă, în mediul  rural, în 

Depresiunea Sibiului, în anul 2002
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Fig. 77.  Ponderea populaţiei pe grupe de vârstă, în mediul rural, 

în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.

În strânsă legătură cu nivelul de dezvoltare economică, precum şi cu structura pe 

grupe de vârstă şi sexe este clasificarea populaţiei, după caracteristicile sale economice, 

ceea ce evidenţiază, de fapt calitatea vieţii sale. 

Astfel, în  anul 1992, ponderea populaţiei active în mediul rural era  de  

44,14 %, iar  pe fondul disponibilizărilor masive din toate sectoarele de activitate, a 

depopulării şi a îmbătrânirii demografice, populaţia activă s-a redus simţitor,  înregistrând  

în anul 2002,  o valoare  de 38,41 %, diferenţiată   la nivelul comunelor şi a satelor din 

depresiune.
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      În ceea ce priveşte repartiţia populaţiei active pe principalele ramuri de activitate, 

schimbările au fost determinate de evoluţia economiei naţionale. 

 În mediul rural, în anul1992, populaţia ocupată în industrie deţinea tot primul loc 

cu o pondere de 56 % datorită industrializării şi a unei reorientări industriale a unei părţi a 

ruralului, locul doi era deţinut de populaţia ocupată în sectorul terţiar cu 25,87 %, iar  

ultimul loc de populaţia ocupată în agricultură cu 18,13 %( fig.78). 

Ponderea populaţiei ocupate, pe sectoare de activ itate,  în 

mediul rural, în Depresiunea Sibiului, în anul 1992
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Fig. 78. Ponderea populaţiei  ocupate, pe sectoare de activitate, 

în mediul rural, în Depresiunea Sibiului, în anul 1992.

În anul 2002, intensificarea navetismului, suburbanizarea, industrializarea mai

accentuată a ruralului a determinat  o pondere mai mare a populaţiei ocupate în sectorul 

secundar de 48,82 %, dar mai mică decât în 1992, urmată de sectorul terţiar în creştere 
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faţă de 1992, cu o pondere de 33,05 % şi o valoare constantă de 18,13 %,  pentru sectorul 

primar pentru ambii ani de referinţă ( fig. 79). 

Ponderea populaţiei ocupate, pe sectoare de 

activitate, în mediul rural, în Depresiunea Sibiului, în

anul 2002
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Fig. 79.   Ponderea populaţiei  ocupate, pe sectoare de activitate, 

în mediul rural, în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.

Din  analiza  populaţiei rurale pe ramuri ale economiei naţionale, la care s-a 

adăugat repartiţia  resurselor din perimetrul depresiunii, a rezultat clasificarea funcţională 

a aşezărilor rurale. 

Funcţia principală a  tuturor localităţilor rurale din Depresiunea Sibiului,  a 

devenit, începând  din anul 1992 şi inclusiv anul 2002,  cea secundară (fig.80) cu o 

populaţie activă ocupată în acest sector,  de peste 32% în 1992 şi peste  45% în 2002,  

(fig. 81), urmată de cea a serviciilor, cu o populaţie activă ocupată, de peste17% în 1992 

şi peste 26% în 2002, în timp ce  funcţia agricolă  ocupa ultimul loc, cu o populaţie activă 

ocupată, de peste 9% în 1992 şi peste  13% în 2002 . 
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Fig.80.Nomograma triunghiulară –Localităţile Depresiunii Sibiului,după   sectoarele  

economice   în care  a activat   populaţia  activă, în anul  1992. 
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Fig. 81. Nomograma triunghiulară –Localităţile Depresiunii Sibiului, după 

sectoarele   economice în care a activat  populaţia  activă, în anul 2002. 
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Analiza populaţiei din mediul rural al   Depresiunii Sibiului a fost completată cu 

date privitoare  şi la  structura  sa naţională, care a   înregistrat modificări în perioada 

1850-2002 şi prezentând diferenţieri   la nivelul comunelor şi a satelor din depresiune. 

 Conform datelor recensământului din anul 1850, în mediul rural din  Depresiunea 

Sibiului, românii,  consideraţi o naţiune tolerată,  înregistrau 16963 persoane, adică 73,91 

%,  locul doi era deţinut de populaţia germană cu 4253 persoane, adică 18,53 %, iar locul 

trei îl ocupau rromii cu 1290 persoane, adică 5,62 % (fig.82 ). 

Ponderea principalelor naţionalităţi, în mediul 

rural, în Depresiunea Sibiului, în anul 1850
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Fig. 82.  Ponderea principalelor naţionalităţi,  în mediul rural,  în Depresiunea  Sibiului,   

în anul 1850.
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La ultimul recensământ al populaţiei din anul 2002, situaţia pe medii la nivelul 

Depresiunii Sibiului se prezenta astfel:  în mediul rural cu o populaţie de 31924 persoane, 

adică 15,37 %,  populaţia românească era majoritară, cu 30558 persoane, adică 95,72 %, 

locul doi era deţinut de populaţia rromă  cu  929 persoane, adică 2,91 %, fiind urmată de 

germani cu 325 persoane, adică 1,02 %, de maghiari cu 102 persoane, adică 0,32 % şi de 

alte naţionalităţi cu 10 persoane, adică 0,03 % ( fig.85). 

Ponderea principalelor naţionalităţi, în mediul 

rural, în Depresiunea Sibiului, în anul 2002
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Fig. 85.  Ponderea principalelor naţionalităţi,  în mediul rural,

în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.

Structura confesională a populaţiei unui teritoriu este strâns legată de structura sa  

naţională, aducând numeroase informaţii privind istoricul naţionalităţilor. În anul  1850, 

cea mai mare pondere a populaţiei de rit creştin ortodox era înregistrată în mediul rural, 
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de 14543 persoane, adică 63,36 %, deoarece la sate era concentrată cea mai mare parte a 

populaţiei româneşti (fig. 86), dar  cea mai accentuată creştere a populaţiei de religie 

ortodoxă, atingând valoarea maximă din intervalul analizat de 95,98 %  a fost în  anul 

2002.

Ponderea principalelor confesiuni, în mediul rural, în

Depresiunea Sibiului, în anul 1850
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Fig. 86. Ponderea principalelor confesiuni, în mediul rural,

în Depresiunea Sibiului, în anul 1850.

Spre deosebire de religia creştin-ortodoxă, care a avut o evoluţie ascendentă în 

intervalul analizat, religiei greco-catolice i-a fost caracteristic un mers descendent, cu

scăderi drastice ale valorilor  de la 14,65 % în 1850 la   0,14 % în 2002, din cauza 

scoaterii cultului greco-catolic în afara legii.

Conform datelor recensământului din anul 1850,  în mediul rural din  Depresiunea  

Sibiului, populaţia de religie romano-catolică  reprezenta  doar 157 persoane, adică 0,69 

% din total,  scăzând  la 68 persoane, adică 0,21% în anul 2002. 
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  În ceea ce priveşte cultul reformat, în anul 1850,  ponderea populaţiei reformate 

din  mediul rural înregistra valori sub 1%  şi a scăzut continuu, ajungând în anul 2002  la 

0,16 % din totalul populaţiei. 

    Cultul evanghelic, specific populaţiei săseşti din Depresiunea Sibiului, a 

înregistrat în perioada 1850-2002 o permanentă scădere, cea mai drastică fiind după 

Decembrie 1989, odată cu emigrarea etnicilor germani în Germania (fig. 88 ). 

Ponderea principalelor confesiuni, în mediul rural, în

Depresiunea Sibiului , în anul 2002
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Fig. 88. Ponderea principalelor confesiuni, în mediul rural,

în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.

 În mediul rural, în anul 1850, populaţia de rit evanghelic deţinea locul doi după 

cea ortodoxă, cu un număr de 4540 persoane, adică 19,78 %, după care  ponderea 

evanghelicilor a scăzut drastic, înregistrând  294 persoane, adică 0,93 %, şi s-a  produs fie 

în favoarea ortodocşilor, fie în favoarea cultelor catolice, având la bază acordurile dintre 
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statul român şi Germania Federală, privind emigrarea prestabilită a unui număr de etnici 

germani până în 1989, ca după acest an, odată cu libera circulaţie transfrontalieră, 

populaţia germană  a  emigrat  masiv. 

În ceea ce priveşte, cultul unitarian de-a lungul perioadei analizate 1850-2002, 

acesta nu a fost consemnat în mediul rural la nivelul anului 1850, înregistrând valoarea

de 0,009 % în anul 2002.

  Privitor la religia mozaică, nici aceasta nu a fost consemnată până  în anul 1900   

în mediul rural în Depresiunea Sibiului, fiind răspândită numai în mediul urban, numărul 

persoanelor de confesiune mozaică înregistrând  doar 1 persoană, adică 0,003 % la Şura 

Mică. 

    Analiza structurii confesionale a populaţiei a marcat la cea de alte religii, rubrică 

care în 1850 nici nu exista, înregistrarea unui număr tot mai mare de adepţi ai religiilor 

neoprotestante, cei mai mulţi fiind penticostali, adventişti, creştini după evanghelie, 

baptişti. 

     Astfel, în anul 2002, în mediul rural  erau înregistrate 823 persoane, adică 2,58 % 

din totalul populaţiei. 

Dezvoltarea socio-economică a unei societăţi are la bază gradul de instruire al 

populaţiei, pregătirea ei profesională  pe parcursul întregii vieţi, observându-se , pentru 

mediul rural al depresiunii,  o pondere din ce în ce mai crescută a  nivelului de  instruire  

şcolară a populaţiei,  cu diferenţieri   la nivelul comunelor şi a satelor din depresiune, 

prezentându-se astfel:

 ponderea populaţiei cu instruire superioară   a crescut de la 1,33%, în 1992 la  2,38 % în 

2002, ponderea absolvenţilor  din învăţământul postliceal a avut de asemenea valori în 

creştere  de la  0,93 % în 1992 la  1,55 % în 2002, învăţământul liceal a înregistrat valori 

crescânde de la  11,15 % în 1992 la  15 % în 2002, valori  în creştere, apropiate pe cele 

două  medii atât în 1992 cât şi în 2002 le-au înregistrat absolvenţii de învăţământ 

profesional şi de ucenici, respectiv   de la 16,29 % în 1992( fig. 89) la 21,01 % în 2002. 
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Ponderea populaţiei, după nivelul de instruire şcolară, din 

mediul rural, în Depresiunea Sibiului, în anul 1992
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Fig. 89. Ponderea populaţiei, după nivelul de instruire şcolară, din mediul rural  

în Depresiunea Sibiului, în anul 1992.

În ceea ce priveşte învăţământul gimnazial şi primar situaţia s-a inversat, în sensul 

că, ruralul a depăşit ca şi pondere urbanul, atât în 1992 cât şi în 2002, în rural valorile au 

fost  mai mari,  înregistrând 47,18 % în 1992 şi 37,89 % în 2002, această categorie de 

absolvenţi fiind cea mai numeroasă din Depresiunea Sibiului(fig. 90 ). 

Ponderea populaţiei,  după nivelul de instruire  şcolară, din mediul  

rural, în Depresiunea Sibului, în anul 2002
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Fig. 90.   Ponderea populaţiei, după nivelul de instruire şcolară, din mediul 

rural în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.
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Privitor la învăţământul primar, ponderea absolvenţilor din mediul rural,  a fost de  

20,55 % în 1992  şi 17,47 % în 2002.

În ceea ce priveşte populaţia fără instruire, aceasta aparţine mai ales unei populaţii 

îmbătrânite peste medie, a celor care nu cunosc limba română sau  populaţiei de etnie 

rromă.  Atât în 1992 cât şi în 2002, această categorie înregistra valorile cele  mai mari în 

mediul rural, cu o pondere de  2,31 % în 1992 şi 4,60 % în 2002.                       

7.8.2.VETRELE  AŞEZĂRILOR  RURALE

În această secţiune sunt prezentate configuraţiile  vetrelor aşezărilor rurale, cât şi 

funcţiile acestora. Majoritatea aşezărilor rurale din Depresiunea Sibiului  prezintă însă 

vetre de formă regulată, geometrizată, din care cauză se mai numesc şi sate geometrice. 

     În acest caz, ocuparea spaţiului s-a realizat dirijat, rezultând vetre de formă liniară 

sau dreptunghiulară, pătrată, triunghiulară, circulară. 

 Satele liniare sunt condiţionate de relief, de căile de comunicaţie- Şura Mică, 

Şura Mare, Cisnădioara, Veştem, Mohu, Şelimbăr,  dar şi de reţeaua hidrografică: 

Cristian,   de-a lungul căii  de comunicaţie şi a reţelei  hidrografice, Gura Râului pe 

Cibin, Poplaca, de-a  lungul  reţelei  hidrografice  şi a căii  de comunicaţie, Răşinari, de-a  

lungul  reţelei  hidrografice  şi a căii  de comunicaţie, Sadu, Tălmăcel şi  Colonia 

Tălmaciu de-a  lungul  reţelei  hidrografice. 

 La ieşirea din spaţiul montan a râului Sadu este amplasată localitatea omonimă, 

Sadu, a cărei vatră reflectă, prin configuraţie, tocmai aspectele de favorabilitate şi 

diminuarea constrângerilor morfologice.

 În Depresiunea Sibiului mai există şi sate cu vetre de formă pătrată-patrulater, 

exemplu   Rusciori, ca urmare a proceselor de colonizare,  la care se adaugă sate cu vetre 

de formă circulară,  exemplu Orlat, situat  într-un  mic bazinet depresionar. 

După structura vetrei, aşezările rurale se împart în aşezări rurale cu structură 

adunată, exemplu, Şura Mare, Şelimbăr, aşezări rurale cu structură răsfirată, exemplu  

Cisnădioara şi aşezări rurale cu structură risipită. 
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Textura vetrei reprezintă modul de dispunere a construcţiilor şi a reţelei de uliţe 

în cadrul vetrei.Din acest punct de vedere, textura vetrei poate fi ordonată,  exemplu Gura 

Râului,  Poplaca, Colonia Tălmaciu, sau geometrică şi neordonată, exemplu, o textură 

liniară tentaculară, desfăşurată  pe  mai  multe direcţii, Orlat, Tălmăcel,  

Răşinari,Bungard şi Prislop.  

Configuraţiile plan-spaţiale ale localităţilor  din Depresiunea Sibiului sunt redate  

în fig.91 şi 92. 
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Fig. 91.  Configuraţii plan-spaţiale ale  localităţilor  din Depresiunea Sibiului. 
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              Fig. 92 . Configuraţii plan-spaţiale ale  localităţilor  din Depresiunea Sibiului. 
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Din analiza datelor  populaţiei şi ale  vetrei aşezărilor a rezultat o corelaţie liniară, 

puternic pozitivă, cu o valoare a coeficientului de corelaţie  de 0,995490702, ceea ce 

demonstrează  că,   intervenţia  şi infuenţa  altor factori  este  foarte mică,  

(fig. 93).

   Fig. 93.Corelaţia populaţie-vatră pentru localităţile Depresiunii Sibiului,  în anul 2009. 

Aceasta demonstrează şi din punct de vedere geografic, că cele două variabile, 

populaţia  şi  vatra  se află  într-o relaţie de  interdependenţă, de intercondiţionare 

reciprocă. 

7.8.1. MOŞIILE AŞEZĂRILOR RURALE 

În această secţiune  este analizată  moşia aşezărilor rurale, la nivelul Depresiunii 

Sibiului, cât şi pe  unităţi administrativ-teritoriale. 

La  nivelul  Depresiunii Sibiului, spaţiul  administrativ teritorial al aşezărilor  

deţinea  în anul 2009 o suprafaţă   ocupată   cu păduri de 57,34 % şi  42,66 % terenuri 

agricole, din care terenurile arabile reprezentau 15,43 %, păşunile 17,33 %, fâneţele 7,72 

%, livezile şi pepinierele pomicole 2,05 %, iar viile doar 0,13 % (fig.94). 
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Fig. 94. Depresiunea Sibiului. Utilizarea terenurilor în anul 2009.
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Din analiza datelor  populaţiei şi ale  moşiei  aşezărilor a rezultat o corelaţie  

populaţie-moşie  slabă, cu o valoare a coeficientului de corelaţie  de 0,165841234, ceea 

ce demonstrează  că,   prima variabilă influenţează puţin pe cea de a doua,  dependenţa 

dintre variabile  fiind  mică (fig.95).  

  Aceasta demonstrează şi din punct de vedere geografic, că cele două variabile, 

populaţia  şi moşia  sunt  aproape independente una faţă de cealaltă,  fiecare  fiind   

puternic    influenţată   şi  de  alţi factori.  

        Fig.95.Corelaţia populaţie-moşie pentru localităţile din Depresiunea Sibiului, 

în anul 2009.

7.9. AŞEZĂRILE URBANE 

Acest subcapitol  prezintă evoluţia  celor trei aşezări urbane ale Depresiunii 

Sibiului: Sibiu, Cisnădie şi Tălmaciu,  influenţa lor asupra regiunilor  înconjurătoare, cât 

şi interdependenţa acestora. 

7.9.1. ORAŞUL MEDIEVAL  SIBIU

Atestările documentare de ordin arheologic de pe teritoriul oraşului Sibiu

dovedesc intensa, vechea şi permanenta locuire a acestor meleaguri.         
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Cele  mai vechi urme ale  procesului de antropogeneză  au fost descoperite  încă 

din Paleoliticul Inferior, fiind reprezentate printr-o unealtă de silex, un toporaş de mână 

bifacial în Sibiu-Turnişor, completate de  cele din Paleoliticul Mijlociu şi cele neolitice, 

care au  înregistrat prezenţa unei populaţii de agricultori şi păstori, triburi purtătoare a 

Culturilor de tip Turdaş si Petreşti. 

 Epoca bronzului (cca 1700-800 î.e.n) a fost marcată de  creşterea  numărului 

populaţiei şi  de descoperirea  în cartierul Guşteriţa a  Marelui  Depozit de Bronzuri  

(cca1000 i.e.n.).

Superioritatea civilizaţiei epocii a fost  reprezentată de civilizaţia  geto-dacă,  a  

cărei dezvoltare s-a accentuat odată cu prelucrarea şi folosirea noului metal superior 

bronzului şi anume fierul.  Dovezile arheologice din zona cartierului  Guşteriţa au constat 

din monede bătute, folosite în comerţul cu lumea greco-romană, din conductele de apă, 

din tuburi de lut ars şi din urmele vestigiilor  enigmatice ale timpului, Sanctuarele.

Noua Epocă a fost marcată de apariţia raporturilor de aservire colectivă a 

comunităţilor autohtone şi de noua forţă politico-militară apărută,  “seniors villarum”,  

completată de  existenţa unor cetăţi medievale-  cu rol de apărare, cum ar fi cea de la Zidu 

din apropierea Sibiului.

Populaţia românească autohtonă a luptat cu înverşunare împotriva pătrunderii 

maghiarilor în Transilvania, astfel că această cucerire s-a făcut în etape, românii 

constituind un adevărat obstacol.                                            

Odata cucerită Transilvania, în scopul apărării graniţelor de Sud şi de Est, regele 

Geza al 2-lea(1141-1162) a început  colonizarea, astfel că, alături de secui, au fost 

colonizaţi începând cu mijlocul secolului al XII-lea şi saşii.  

Prima etapă de colonizare şi cea mai intens colonizată a fost zona Sibiului.  

Din prima etapă a colonizării săseşti face parte aşezarea Cibinium, menţionată 

într-un document din 1191, emis de Papa Celestin al III-lea, care amintea de existenţa 

unei prepozituri a saşilor cu sediul în Cibinium.  

Tot din această perioadă datează prima fortificaţie, incintă care a fost ridicată în 

jurul Bisericii Sf.Maria, din Piaţa Huet şi a prepoziturii.                                                                                               

Dezvoltarea foarte rapidă a aşezării,  care căpăta aspecte urbane l-a determinat pe 

regele Andrei al II-lea în anul 1224 să emită  Bula de Aur, prin care a luat fiinţă 
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Comitatul de Sibiu, condus de un comite, numit de rege. Comitatul avea reşedinţa la 

Sibiu, care devenea oraş  în anul 1326 şi al cărui perimetru  includea la sfârşitul veacului 

construcţiaa celui de-al doilea inel de fortificaţii. 

În paralel cu viaţa economică au avut loc şi schimbări în plan social si 

administrativ. Comitatele au fost desfiinţate, în locul lor au fost create Scaunele şi 

Provinciile.

Astfel,  Sibiul făcea parte din Scaunul Sibiului, ce era inclus Provinciei Sibiu,  ce 

cuprindea 7 scaune: Orăştie, Sebeş, Miercurea, Sibiu, Nocrich,  Cincu şi Rupea.                                                                  

Începând cu anii 1486-1487 şi până în 1876,  această Provincie a Sibiului 

împreună cu districtele Braşov şi Bistriţa au format Obştea Saşilor-Universitas Saxorum, 

ce reprezenta instituţia administrativ-politică  şi judecătorească a comunităţii săseşti de pe 

Pământul Regesc.  

   A treia centură s-a încheiat spre sfârşitul sec.al XIV-lea,  iar cea de-a patra 

centură cu turnurile aferente, în jurul Oraşului de Jos s-a finalizat în jurul anului 1410.  

Deoarece în construcţia fortificaţiei a fost folosită  foarte mult cărămida, Sibiul a 

primit denumirea de Oraşul Roşu.                                                                        

Construcţia şi lucrările de întărire ale centurii au fost realizate prin munca şi 

contribuţia bănească a breslelor, tot lor revenindu-le şi sarcina de a le apăra şi întreţine. 

Tot breslele cele mai înstărite răspundeau şi de intrările şi ieşirile din oraş, exemplu, 

Breasla Măcelarilor  răspundea de Poarta Cisnădiei, Breasla Croitorilor de Poarta 

Turnului, Breasla Cismarilor de Poarta Ocnei şi Breasla Cojocarilor de Poarta Elisabetei.                       

Cele  patru  Porţi de intrare în oraş au fost şi ele întărite prin patru turnuri, câte 

unul la fiecare poartă.,  porţi care închideau suprafaţa de 83ha a celei mai  puternice cetăţi 

din Transilvania, Cetatea Sibiului.

 Aspectul arhitectural urbanistic, dezvoltarea economică şi administrativă,  dar şi 

creşterea demografica a oraşului de peste 6000 de locuitori la începutul sec. al XVI-lea au 

determinat desemnarea Sibiului în anul 1692 ca şi capitală a Transilvaniei, rămănând 

capitala provinciei până în anul 1791.  

Realizările Cetăţii Sibiului trebuie puse şi pe seama numeroaselor privilegii 

acordate şi recunoscute naţiunii săseşti de către Regalitatea maghiară, cum ar fi Diploma 
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Leopoldină de la 1691, prin care averile saşilor transilvăneni erau consfinţite şi apărate de 

către aceasta, sau  datorită sistemului  pertinenţelor. 

Documentele vremii ne-au dezvăluit  o activitate comercială avantajoasă şi 

intensă, desfăşurată atât pe plan intern, cât şi extern, comerţul cu Ţara Românească şi 

Moldova  rămănând garanţii ale bunelor lor relaţii, motiv pentru care   în anul 1735 

administraţia oraşului a hotărât renunţarea la fortificaţiile, care odinioară asiguraseră 

apărarea cetăţii.  

După Revoluţia de la 1848,  la ale cărei evenimente a participat şi Sibiul, 

feudalismul a început  să se destrame, făcând loc noilor relaţii de producţie capitaliste. 

Revoluţia de la 1848 a reprezentat şi o nouă organizare administrativ-teritorială a 

Principatului Transilvaniei, organizare în care Sibiul era centrul unui district militar.

Comitatul era împărţit în Cercuri, Comitatul Sibiu, cuprindea cercurile Sibiu-31 

de comune, Sebeşul Săsesc-16 comune, Sălişte-11 comune,  Miercurea-13 comune, 

Nocrich-15. În 1852, Guvernatorul Schwartzenberg a desfiinţat atribuţiile administrative 

şi legislative ale Universităţii, căreia îi mai revenea doar gestionarea averii, iar din 1853 a 

fost scoasă din uz denumirea de Pământ regesc.  

Desfiinţarea breslelor pe fondul dezvoltării forţelor de producţie a determinat 

apariţia industriei manufacturiere şi a capitalului în industrie, iar aplicarea patentelor 

Imperiale din 1853 şi 1854 au stimulat dezvoltarea agriculturii şi a micii gospodării 

ţărăneşti.  

Dezvoltarea industrială  devenise o necesitate a vremii, un imperativ creat pe 

accentuarea relaţiilor de producţie capitaliste, pe fondul apariţiei celor două clase ale noii 

orânduiri.: burghezia şi proletariatul.                                                               

Sfârşitul secolului reprezenta o nouă structură socială şi o organizare definitivă a 

administraţiei locale, care cuprindea două categorii de municipii: comitale şi orăşeneşti, 

comitatul fiind condus de un viceprefect şi oraşul de un primar.  

În plan politic, Sibiul a jucat un rol important, contribuind la solidaritatea tuturor

ardelenilor cu România, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate naţională,  în lupta 

împotriva regimului austro-ungar.

Problema naţională românească nu se putea înfăptui decât pe cale revoluţionară, 

eveniment care a avut loc în Decembrie 1918, atunci când s-a realizat unitatea politică şi 
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statală a tuturor românilor, Alba Iulia reprezentând simbolul unificării Neamului 

Românesc. Acest proces a lăsat în urmă un preţ  foarte greu. foamete, boală, inflaţie, 

persecuţii politice, întemniţări, măsuri represive, torturi,  tot ceea ce a însemnat Primul 

Război Mondial.                                                                                   

 A urmat un alt  flagel în care populaţia oraşului Sibiu, ca de altfel a întregii ţări a 

fost puternic implicată şi anume  lupta pentru eliberarea României de sub dominaţia 

horthysto-hitleristă, perioadă care a luat sfârşit odată cu Proclamarea Republicii la 30 

Decembrie 1947.

 O nouă orînduire avea să fie edificată şi odată cu ea era înfăptuită Revoluţia 

Socialistă, în care clasei muncitoare îi revenea rolul conducător, iar  naţionalizarea 

principalelor mijloace de producţie de la 11 Iunie 1948 a însemnat lichidarea puterii 

economice şi politice a burgheziei, toate bunurile acesteia fiind trecute în proprietatea 

statului. În 1968 a avut loc o reorganizare administrativ-teritorială a României, în urma 

căreia Sibiul a fost declarat municipiu. Corespunzător cu dezvoltarea socio-economică a 

oraşului a crescut an de an şi populaţia ocupată pe sectoare ale economiei, funcţia 

principală a oraşului, fiind cea industrială, completată în perioada socialistă de funcţia 

comercială cu veche tradiţie. 

Devenit un puternic centru economic al ţării se punea şi problema unei 

restructurări urbanistice, a integrării dintre vechi şi nou, a definitivării unui oraş modern, 

cu o structură urbanistică bipolară: Oraşul Vechi şi Oraşul Nou. 

 Acest nucleu urban, păstrat până în zilele noastre poartă amprenta tuturor stilurilor 

de arhitectură, începând cu cel Romanic, apoi Gotic, succedate de stilul Renascentist, 

Baroc şi Rococo. Construcţiile din interiorul ¨Cetăţii Sibiu¨ sunt predominant gotice, fiind 

lipite unele de altele, chiar înghesuite, cu străzi înguste, cu multe pasaje şi tunele, ce leagă 

Oraşul de Sus cu cel de Jos. 

 La fel de vechi ca şi oraşul sunt cele trei faimoase Pieţe din Oraşul de Sus: Piaţa 

Huet,  Piaţa Mare-Piaţa Revoluţiei (fig.96) şi  Piaţa Mică (fig.97) fiecare adăpostind  

importante edificii.
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PiaPiaţţaa RevoluRevoluţţieiiei sisi MuzeulMuzeul BrukenthalBrukenthal

Fig. 96.  Piaţa  Revoluţiei  şi  Muzeul Brukenthal. 

PiPiaaţţaa MicMicăă

Fig. 97. Piaţa Mică. 

Toate aceste edificii au făcut din Sibiu un adevărat Oraş-Muzeu, completat  de 

splendoarea parcurilor şi a spaţiilor verzi, cele mai importante parcuri fiind: Pădurea 
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Dumbrava, Parcul Sub Arini şi Parcul Astra                   (fig.100). 

MuzeulMuzeul CCivilizaivilizaţţieiiei PPopulareopulare
ASTRAASTRA

Fig.100. Muzeul Civilizaţiei Populare Astra. 

Începând cu anul 1881, Societatea a preluat şi Parcul Sub Arini şi a continuat 

plantarea arborilor, (fig.101).

ParculParcul ““SubSub AriniArini””

. Fig.101. Parcul Sub Arini.
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Oraşul-Cetate, Oraşul-Muzeu, Oraşul-Verde, Sibiul te cucereşte, te face să-l 

iubeşti şi să-l porţi în suflet oriunde te-ai afla. 

Sunt argumentele, care cu siguranţă au pledat pentru  ca Sibiul să fie ales în 2007 

Capitală Culturală Europeană, alături de Luxemburg şi cele 40 de proiecte comune, Sibiul 

a devenit în 2007, cea de-a 32-a Capitală Culturală Europeană, în accelaşi an în care a 

fost programată şi aderarea României la U.E. 

Toate aceste domenii au fost cuprinse în 337 proiecte, care au însumat 2062

evenimente,  oglindind  caracterul multicultural şi multilingvistic al oraşului şi  

confirmînd sloganul˝ Un oraş al culturii-un oraş al culturilor˝.  

A fost o experienţă foarte bine realizată şi însuşită de câtre întreaga comunitate 

sibiană, dar care pe viitor obligă  Sibiul şi sibienii să genereze evenimente culturale de o 

înaltă clasă atât pe plan naţional, cât şi internaţional.  

.

7.9.2. ZONELE  FUNCŢIONALE ALE ORAŞULUI SIBIU 

Această secţiune prezintă zonificarea  funcţională a municipiului Sibiu,  în 

conformitate cu planşa de Reglementări a PUG-ului, având la bază categoriile de 

activităţi pe care le cuprinde localitatea, dar şi  ponderea acestora în teritoriu. 

Teritoriul a fost împărţit în  unităţi teritoriale de referinţă, prescurtat, UTR, 

acestea  suprapunându-se  fizic cu cartierele sale  tradiţionale. 

Municipiul Sibiu are următoarele zone funcţionale: 

A.  ZONA CENTRALĂ ŞI CENTRUL NOU – Cn 

Zonă mul t i funcţ ională  cu  funcţ i i  diferite, aparţinând  instituţiilor publice şi a 
serviciilor

B. ZONA ISTORICĂ ŞI CENTRUL VECHI - Cv  
      Rezervaţia de arhitectură a municipiului Sibiu  

C. ZONA REZIDENŢIALĂ -LM 
1.SUBZONA REZIDENŢIALĂ CU LOCUINŢE INDIVIDUALE MICI IP,     
P+M, P+2 I DE TIP URBAN - Lm
2. SUBZONA REZIDENŢIALĂ CU LOCUINŢE COLECTIVE  P+1  - Lb 
3. SUBZONA REZIDENŢIALĂ CU LOCUINŢE TIP VILA  -Lv 
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4. SUBZONA REZIDENŢIALĂ CU GOSPODARII INDIVIDUALE  CU 
SPECIFIC RURAL -Lr
5. SUBZONA REZIDENŢIALĂ CU CLĂDIRI INALTE P+4, P+10  - Li 

 D. ZONA DESTINATĂ DEZVOLTĂRII  -L 

ZONA DE LOCUIT, CU INTERDICŢIE T E M P O R A R Ă  D E  C O N S T R U I R E    
P Â N Ă  L A  ELABORAREA DE PUD SAU PUZ – APROBATE 

E. ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE şi SERVICII DE INTERES 
GENERAL- IS -     (a-  administrative,  c- cultură,  co -comerţ, t - turism, s - alte 
servicii, i - Invăţamânt). 

F. ZONA UNITĂŢILOR INDUSTRIALE -  I 

G.  ZONA UNITĂŢILOR AGRICOLE -A    

H. ZONA SPAŢIILOR PLANTATE - P 

        Po - PARC ORĂŞENESC 
Ps - COMPLEXE SPORTIVE

Pa - ZONA AGREMENT, MUZEE IN AER LIBER

          Pp - PERDELE DE PROTECŢIE 
P - ZONE DESTINATE EXTINDERII ZONEI DE AGREMENT

I.  ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITIRE -CG  

J.  ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO  EDILITARĂ - TE   

K. ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI   CONSTRUCŢII AFERENTE -

rutiere, eroviare- CC

L. ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ  - S 

M. ZONA TERENURI CU RISCURI NATURALE – TR.
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7.9.3. ORAŞELE  POSTBELICE: CISNĂDIE ŞI TĂLMACIU 

ORAŞUL  CISNĂDIE 

Localitatea Cisnădie face parte din judeţul Sibiu, fiind situată în Depresiunea 

Sibiului, pe latura ei sudică,  pe valea Cisnădioarei,  pe pârâul Argintului cu afluentul său 

Ursu,  la contactul morfostructural al podişului Transilvaniei cu Munţii Cindrel . 

Localitatea, veche aşezare săsească, datând din 1204 este cunoscută şi sub 

denumirea de Heltau, care în limba germană-halda - se traduce prin povârniş, dar în 

decursul timpului a  purtat şi alte denumiri. 

             Cele mai vechi urme ale procesului de antropogeneză din  acest spaţiu datează 

din Epoca Pietrei- perioada Neoliticului-6000-3700 î.Hr. şi a Eneoliticului-3700-2500 

î.Hr.

     Localizarea aşezării demonstrează caracteristica de bază a celor neo-eneolitice şi 

anume instalarea lor pe locuri joase, pe văile apelor unde aveau condiţii mai favorabile de 

dezvoltare.

Începând cu cea de-a doua vârstă a fierului-La Tene-300î.e.n.-106 e.n., pe 

teritoriul ţării noastre s-a dezvoltat  înfloritoarea civilizaţie geto-dacă.   

Vestigiile istorice găsite pe Dealul Cetăţii-Burgberg-Cisnădioara, au confirmat 

intensa locuire a acestui teritoriu, toate putând fi văzute la Muzeul Naţional Brukenthal. 

    Continuitatea populaţiei daco-romane, care a rămas pe loc  a reprezentat garanţia 

de existenţă în faţa valurilor de popoare migratoare: goţi, vizigoţi, gepizi şi avari. 

     În perioada următoare, construirea unor aşezări fortificate a demonstrat  tocmai 

efortul voievozilor transilvăneni şi al populaţiei locale de a se apăra împotriva tendinţelor 

expansioniste ale vremii.

     Descoperirile arheologice de la est de dealul Götzenberg au evidenţiat existenţa 

Cetăţii de la Cisnădie, care se pare că,  făcea parte dintr-un sistem de apărare mult mai 

întins.

În anul 1224, Regele Andrei al II-lea (1205-1235 ) a emis ¨Bula de Aur¨, prin care

a luat fiinţă Comitatul de Sibiu, urmele primilor colonişti saşi de pe aceste meleaguri 
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fiind păstrate la Muzeul Naţional Brukenthal sub forma unei Cruci, reprezentându-l pe 

Isus Răstignit şi Mielul, ce datează din a doua jumătate a secolului al XIII-lea.  

 Privilegiile populaţiei săseşti s-au menţinut foarte mult timp, aproape cinci  

secole, timp în care au avut loc schimbări sociale, dar şi administrative, de exemplu 

Comitatele au fost desfiinţate, în locul lor fiind create Scaunele şi Provinciile. 

     Astfel, începând cu anul 1355, comuna Cisnădie făcea parte din Scaunul Sibiu, ce 

făcea parte din Provincia Sibiu. 

 Dintre evenimentele tensionate, în urma cărora populaţia comunei a fost grav 

afectată sau chiar distrusă pot fi menţionate invaziile turceşti din aprilie 1241, din 1490 

când au dat foc aşezării, din 1493 şi din 1658-1659, când detaşamentele turceşti au 

distrus total Cisnădia şi Cisnădioara . 

 Acestor pericole şi invazii, care au afectat localitatea, li s-au adăugat de-a lungul 

vremii şi alte nenorociri, printre care epidemiile de ciumă din 1604, 1660 şi 1737/1738, 

incendiul din 17 ianuarie 1841 şi alte 11 incendii în perioada 1844-1862  şi inundaţiile 

din august 1857.

În ciuda tuturor acestor vicisitudini, comunitatea locală cisnădiană a depus intense 

eforturi de redresare şi bunăstare materială,  eforturi la care au  participat  şi 

reprezentanţii bisericii.  

   Poziţia geografică favorabilă lângă trecătoarea Turnu Roşu, cât şi cantităţile de 

postav din ce în ce mai mari au ajutat Cisnădia să facă şi să exporte orice fel de postav, 

practicând astfel în zonă un comerţ liber şi înfloritor. 

    În toată această perioadă de sfârşit de secol al XIX-lea, producţia textilă s-a 

modernizat, activitatea din bresle, în urma Patentei Imperiale din 1851, a început să 

decadă, după anul 1872 au dispărut complet, locul acestora fiind luat de producţia 

manufacturieră şi de fabrică.Astfel, în condiţiile creşterii demografice şi a solicitărilor din 

ce în ce mai mari din partea armatei, avantajele producţiei de atelier deveneau evidente.  

    Dezvoltarea şi prosperitatea localităţii, dar şi a întregii provincii a fost 

zdruncinată de izbucnirea Primului Război Mondial, ale cărui victime: 61 soldaţi 

germani, 6 unguri şi 139 români au fost înmormântate în monumente ridicate în memoria 

lor în diferite locuri de pe teritoriul localităţii. 
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     Istoria Naţională a fost completată în 1918 de un alt eveniment major şi anume 

Marea Unire de la Alba Iulia  şi Formarea Statului Naţional Unitar Român. Doi ani mai 

târziu, în 1920, teritoriul Transilvaniei a fost împărţit din punct de vedere administrativ în 

judeţe, conduse de un prefect şi în plase, conduse de un pretor. 

     În noile condiţii, Cisnădia a înregistrat o dezvoltare fără precedent a industriei 

textile, căreia  i s-a adăugat dezvoltarea transportului local rutier, în sistem privat, iar în 

1926 s-a înfiinţat Societatea de Autobuze. 

     Anilor de prosperitate interbelică i-au urmat anii grei ai celui de-al Doilea  Război 

Mondial, pentru care România a plătit greu tribut, la fel şi minoritatea germană deportată 

în lagărele din URSS.  

    Actul Naţionalizării înregistra Cisnădia din punct de vedere administrativ 

teritorial în categoria oraşelor României, în 1948 primind statutul de oraş,  al cărui profil 

economic era reprezentat tot de industria  textilă. 

     Perioada de după decembrie 1989 a reprezentat şi reprezintă o perioadă de 

profunde transformări în toate domeniile vieţii socio-economice.  

Totuşi, pentru oraşul Cisnădie, principalul fenomen provocat de revoluţia din 

1989 a fost emigrarea masivă a saşilor. P.U.G. Cisnădiei prezintă un oraş  într-o continuă 

transformare,iar conform PATN, Cisnădie este un  oraş  de rangul  3  în ierarhia naţională 

(fig.103).
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Fig.103. CISNĂDIE –VEDERE GENERALĂ. 
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ORAŞUL  TĂLMACIU 

Oraşul Tălmaciu face parte din Depresiunea Sibiului, fiind localizat între 45º30´- 

46º10´ latitudine nordică şi  23º41´- 24º10´ longitudine estică, în apropiere de trecătoarea 

Turnu Roşu, limita fiind stabilită de râul Olt. 

      În acest spaţiu, urmele de locuire s-au descoperit încă din paleoliticul superior şi 

au avut o continuitate neîntreruptă până în zilele noastre. 

     Astfel, din neolitic şi eneolitic datează o secure-ciocan şi două  topoare de piatră, 

completate cu  obiectele şi uneltele confecţionate din cupru, dovada eforturilor  şi a  

inteligenţei  geto-dacilor din epoca următoare, adică cea a metalelor, cuprinzând epoca 

bronzului şi cele două  perioade ale epocii fierului: Hallstatt şi Latene. 

Simbioza daco-romană de după anul 106 d.Hr. a reprezentat transformarea 

statului dac în provincie romană, în care populaţia autohtonă s-a adaptat noilor condiţii şi 

a continuat să trăiască pe vechiul teritoriu. 

     Teza permanenţei dacilor sub ocupaţie romană  a fost  dovedită pe aceste 

meleaguri,  atât de atestări documentare de ordin arheologic, cât şi numismatic. 

     Tendinţele expansioniste din sec al X-lea şi al XI-lea ale pecenegilor  şi ale 

Imperiul Bizantin au determinat voievozii  transilvăneni, sprijiniţi de populaţia locală să 

construiască  reşedinţele  fortificate sau cetăţile-castre, care ofereau adăpost în caz de 

război. 

     Una dintre aceste fortificaţii rudimentare create de coroana maghiară  cu scopul 

de a apăra teritoriile de la graniţa sudică a Regalităţii Maghiare a fost cea de la Tălmaciu. 

      Cetatea Tălmaciu (fig.106)  prin poziţia sa strategică a fost condusă la început 

numai de funcţionari regali, ca ulterior această funcţie  să fie atribuită unui conducător 

local săsesc, numit greav, care se afla deasupra comunităţii. 
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Fig.106. CETATEA  DIN  TĂLMACIU. 

Deosebita importanţă a cetăţii l-a determinat pe regele Ludovic I să încredinţeze 

conducătorilor Sibiului, construcţia în anul 1370, lângă Tălmaciu a unei cetăţi foarte 

puternice, denumită Landskrone-Cununa Ţării.  

     Măreţia cetăţii a fost pusă la grea încercare odată cu apropierea pericolului 

otoman, care în urma incursiunilor din anii 1434, 1438, 1442 au slăbit  rezistenţa acesteia, 

determinându-l pe Matei Corvin s-o demoleze în 1489.  În locul cetăţii, în vederea 

apărării graniţei Transilvaniei  a fost  construit între anii 1437-1453   Fortul de la Turnu 

Roşu. 
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    În acelaşi an, 1453, regele Ladislau al V-lea acorda o diplomă de donaţie, prin 

care teritoriul Tălmaciului era  numit Scaunul filial al Tălmaciului-sades filiales,  

beneficiind de acceleaşi drepturi ca şi cetăţenii din cele 7 scaune. În urma  evenimentelor 

vremii, Scaunul Tălmaciului a fost  dăruit lui Ştefan Mailat, care l-a integrat  Ţării 

Oltului.

     Importanţa economică şi poziţia strategică a Scaunului Tălmaciu i-a  determinat  

pe conducătorii sibieni să-i ofere şi să-i obţină răscumpărarea. 

     Au urmat vremuri grele pentru locuitorii Tălmaciului: epidemiile de ciumă, 

foametea, inundaţiile şi atacurile nemiloase ale otomanilor în urma cărora Scaunul 

Tălmaciului a avut foarte mult de suferit. 

     Începând cu sec. al XIX-lea, locuitorii saşi ai Tălmaciului au avut de luptat nu 

numai pentru religia lor, dar şi pentru limba vorbită în condiţiile în care maghiarii au 

încercat să-şi impună limba lor şi celorlalte naţiuni din Transilvania. 

      Punctul culminant al acestor lupte a fost atins în timpul Revoluţiei de la 1848, 

când printre victime s-a numărat  Ştefan Ludwig Roth. 

Dezvoltarea şi prosperitatea localităţii a fost zdruncinată de izbucnirea Primului 

Război Mondial, ale cărui victime au fost şi din rândul localnicilor din Tălmaciu. 

Istoria Naţională a fost completată în 1918 de un alt eveniment major şi anume 

Marea Unire de la Alba Iulia  şi Formarea Statului Naţional Unitar Român. 

     Doi ani mai târziu, în 1920, teritoriul Transilvaniei a fost împărţit din punct de 

vedere administrativ în judeţe, conduse de un prefect şi în plase, conduse de un pretor. 

    Anilor de prosperitate interbelică i-au urmat anii grei ai celui de-al Doilea  Război 

Mondial, pentru care România a plătit greu tribut, la fel şi minoritatea germană deportată 

în lagărele din URSS.  

    Actul Naţionalizării înregistra  Tălmaciu, din punct de vedere administrativ 

teritorial în categoria comunelor României, iar în 1989 a  primit statutul de oraş. 

Odată cu creşterea numărului populaţiei, a îndeletnicirilor practicate de aceasta, 

localitatea s-a transformat dintr-una cu pronunţat caracter agrar într-un mic centru 

industrial, care s-a păstrat până în zilele noastre. 

P.U.G. Tălmaciu prezintă un oraş  într-o continuă transformare, iar conform 

PATN, Tălmaciu este un  oraş  de rangul  3  în ierarhia naţională. 
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7.9.4. POPULAŢIE URBANĂ

În această secţiune  sunt  analizate evoluţia numerică a populaţiei urbane din 

Depresiunea Sibiului, mişcarea naturală şi mecanică, structura pe grupe de vârstă şi sexe, 

structura pe ramuri de activitate, structura etnică şi confesională, dar şi nivelul de 

instruire şcolară, toate aceste modificări fiind reflectate  în calitatea vieţii urbane,  

folosind  selectiv datele recensămintelor populaţiei din anii 

1850,1900,1930,1956,1966,1977,1992,2002, cât şi anuarele statistice  ale jud.Sibiu din 

anii 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Analizată în  intervalul 1850-2010, populaţia  din mediul urban al Depresiunii 

Sibiului a înregistrat creşteri, de la 20278 locuitori în 1850 la 178000 locuitori în 2010, 

înregistrând un spor absolut de 157722 persoane, adică 777,79%, indicând o creştere 

medie anuală de 985,76 persoane (fig.109). 

Evoluţia numărului de locuitori, pe mediul urban, în 

Depresiunea Sibiului, în perioada 1850-2010
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Fig. 109. Evoluţia numărului de locuitori, pe mediul urban, în Depresiunea Sibiului,   

în perioada 1850-2010
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Modificările din mediul urban sunt reflectate şi  în mişcarea naturală a populaţiei 

şi implicit în valorile  indicelui de natalitate. 

În intervalul analizat, 1992-2009, valorile înregistrate ale indicelui de natalitate

au fost diferite de la un an la altul,  prezentând  fluctuaţii (fig.110). 

Evoluţia natalităţii, în mediul urban, în 

Depresiunea Sibiului, între anii 1992-2009
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Fig. 110.  Evoluţia  natalităţii, în  mediul urban, în Depresiunea Sibiului,

între anii 1992-2009.

În mediul urban, valorile indicelui de natalitate au crescut de la 9,21 ‰ în anul

1992  la 10,91 ‰ în 2009, dar cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune. 

     Referitor la  valoarea indicelui  de fertilitate,  în mediul urban, acesta a scăzut de 

la 37,16‰, în anul 1992  la  33,32‰  în  anul  2002, dar cu diferenţieri  la nivelul  celor 

trei oraşe din depresiune.

În perioada 1992-2009, în mediul urban din Depresiunea Sibiului, valorile

indicelui mortalităţii au înregistrat valori fluctuante, dar care au urmat în general un curs 
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ascendent, cu 1,53 ‰ mai mult în anul 2009 decât în 1992,  adică de la 8,35 ‰ în 1992  

la 9,88 ‰ în 2009, (fig. 111), cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune. 
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Fig. 111.  Evoluţia  mortalităţii, în  mediul urban, în Depresiunea Sibiului, 

între anii 1992-2009.

Astfel, în mediul urban, în intervalul 1992-2009, s-a  remarcat tendinţa generală 

de scădere a valorilor indicelui mortalităţii infantile de la 0,16 ‰ în 1992- cea mai mare 

din intervalul analizat, la 0,06‰ în 2009, (fig.112), cu diferenţieri  la nivelul  celor trei 

oraşe din depresiune, datorită gradului  diferit de dotare a unităţilor spitaliceşti, la care se 

adaugă condiţiile socio-economice mai bune din mediul urban. 

Evoluţia  mortalităţii infantile, în mediul urban, în Depresiunea 

Sibiului, între anii 1992-2009
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Fig. 112.   Evoluţia  mortalităţii infantile, în  mediul urban, în 

Depresiunea Sibiului între anii 1992-2009.



114

Analiza sporului natural în mediul urban, în perioada 1992-2009 a evidenţiat o 

evoluţie oscilatorie, atât în timp, cât şi în spaţiu, prezentând  aceleaşi caracteristici ca şi 

cea de la nivelul Depresiunii Sibiului, dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din 

depresiune.

Astfel, în mediul urban, valorile pozitive au fost înregistrate doar în cei patru ani,

respectiv,  în anul 1992 de +0,85 ‰ , în 2005 de + 0,02 ‰ , în 2008 de 0,66 ‰ , şi în 

2009 de + 1,03 ‰ , cea mai mare valoare înregistrată în intervalul analizat, ce semnifică o 

evoluţie crescândă a valorilor sporului natural, (fig.113). 

Fig. 113. Evoluţia  sporului natural, în  mediul urban, în Depresiunea Sibiului, 

între anii 1992-2009.
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Valoarea medie a ratei de imigrare din mediul urban a fost în perioada analizată  

de 2119,61 persoane, adică 11,31 ‰, dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din 

depresiune( fig.114).

Fig.114. Plecări cu domiciliul din  mediul urban, în Depresiunea Sibiului, 

între anii 1992-2009.
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Valoarea medie a ratei de emigrare în mediul urban a fost în perioada analizată de 

2126,38 persoane, adică 11,37 ‰, dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din 

depresiune( fig.115).

Stabiliri cu domiciliul, în mediul urban, în
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Fig. 115. Stabiliri cu domiciliul în mediul urban, în Depresiunea Sibiului,

între anii 1992-2009.
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În perioada analizată, valoarea medie a sporului migratoriu în mediul urban a fost 

negativă, de -6,77 persoane, adică 0,06 ‰, dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe 

din depresiune (fig.116).

    Fig.116.Evoluţia  sporului  migratoriu, în  mediul urban, în Depresiunea Sibiului, 

între anii 1992-2009.

Analiza sporului geodemografic, din mediul urban al Depresiunii Sibiului, în

perioada 1992-2009 a evidenţiat faptul că, acesta  a evoluat mai mult în funcţie de 

mişcarea mecanică  decât de cea naturală a populaţiei .
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În intervalul analizat, în mediul urban, sporul geodemografic a prezentat valori

diferenţiate,  astfel   rezultând  o valoare medie negativă,  de -138,61 persoane, adică -

0,76 ‰, dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune (fig.117).
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Fig.117. Evoluţia  sporului   geodemografic, în  mediul urban, în Depresiunea 

Sibiului, între anii 1992-2009.

Indicatorul cel mai sugestiv privind structura pe sexe a populaţiei unui teritoriu 

este indicele de feminitate, respectiv numărul de femei la 100 de bărbaţi. 

     Astfel, în anul 1992, în mediul urban, valoarea indicelui de feminitate o depăşea 

pe cea de la nivelul depresiunii, fiind de 109,22 femei la 100 de bărbaţi, iar în anul 2002, 
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indicele de feminitate din urban a crescut,   înregistrând 111,08 femei la 100 de bărbaţi, 

dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune.  

Privitor la structura populaţiei pe grupe de vârstă, la recensământul din anul 

1992,  populaţia tânără din mediul urban deţinea o pondere de 32,57 %, valoare care a 

continuat să scadă, înregistrând în anul 2002, o pondere de 22,96 %, dar  cu diferenţieri  

la nivelul  celor trei oraşe din depresiune.

În mediul urban, la nivelul ambelor recensăminte, populaţia masculină  din grupa 

populaţiei tinere a depăşit pe cea feminină, înregistrând  o pondere de 50,56 % în 1992 şi 

de 50,37 % în 2002, dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune. 

În anul 1992, în mediul urban, ponderea adulţilor  a fost  de 54,98 %, pentru ca,  

în anul 2002, să crească  la 61,16 %, în care populaţia feminină adultă deţinea  52,34 %, 

depăşind-o  pe cea masculină, care deţinea   47,66 % (fig.118).  

Ponderea  populaţiei pe grupe de v ârstă, în mediul urban, 

în Depresiunea Sibiului, în anul 1992
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Fig. 118.    Ponderea populaţiei pe grupe de vârstă,  în  mediul urban, în 

Depresiunea Sibiului, în anul 1992.
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În anul 1992, populaţia vârstnică deţinea în mediul urban o pondere de 12,45 %,  

valoare care a crescut constant, ajungând la 15,88 %, în anul 2002, (fig.119),

 datorită creşterii speranţei de viaţă,  în cadrul căreia se remarcă  durata medie  de viaţă 

mai redusă a bărbaţilor, în mediul urban, ponderea lor scăzând de la  41,82 %  în anul 

1992 la 39,41 % în anul 2002.

Ponderea populaţiei pe grupe de vârstă, în mediul urban,  

în Depresiunea Sibiului, în anul 2002
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Fig. 119.     Ponderea populaţiei pe grupe de vârstă,  în  mediul urban, 

în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.

Modificările produse în structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe au 

determinat schimbări  atât în structura funcţională a zonei, cât şi  în raportul dintre 

populaţia activă şi cea inactivă.  
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Astfel, în  anul 1992, populaţia activă a  înregistrat   o valoare  de  48,02 %, iar 

populaţia ocupată deţinea 98,06 % în mediul urban,  dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor 

trei oraşe din depresiune. 

 Privitor la, repartiţia populaţiei active pe principalele ramuri de activitate, la 

nivelul mediului urban, în anul 1992, (fig.120), industria a rămas  centrul polarizator, cu 

peste 63,24 %, urma sectorul terţiar cu 34,06 % şi sectorul primar cu 2,70 %, dar  cu 

diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune. 

Ponderea  populaţiei ocupate, pe sectoare de activitate,în 

mediul urban, în Depresiunea Sibiului, în anul 1992
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Fig. 120. Ponderea populaţiei  ocupate, pe sectoare de activitate, 

în mediul urban, în Depresiunea Sibiului, în anul 1992.

Astfel, în  anul 2002, populaţia activă s-a redus simţitor şi a  înregistrat   o valoare  

de  43,85 % în mediul urban,  datorită disponibilizărilor masive din toate sectoarele de 

activitate, a depopulării şi a îmbătrânirii demografice, dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor 

trei oraşe din depresiune. 
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     În mediul urban,  situaţia s-a inversat faţă de 1992, locul industriei  fiind   luat de 

sectorul terţiar cu o pondere de 51,29 %, locul doi de sectorul secundar cu 47,25 % şi 

doar cu o pondere de 1,46 % sectorul primar ( fig.121).

Ponderea populaţiei ocupate, pe sectoare de activitate, în mediul urban, în 

Depresiunea Sibiului, în anul 2002
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Fig. 121.   Ponderea populaţiei  ocupate, pe sectoare de activitate, 

în mediul urban, în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.

În perioada analizată, 1850-2002, structura naţională a populaţiei, în mediul urban 

din  Depresiunea Sibiului a prezentat  numeroase modificări.  

     Cele mai mari transformări în această perioadă le-au suferit populaţia românească 

şi cea germană, dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune. 

     Astfel, conform datelor recensământului populaţiei din anul 1850, populaţia de 

18.262 persoane din mediul urban  reprezenta 44,31 % din totalul populaţiei depresiunii, 

în cadrul acesteia cea mai mică  pondere o înregistrau  românii, cu 2750 persoane, adică 

15,05 %, în timp ce populaţia germană deţinând primul loc,  totaliza  13.187 persoane, 
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adică 72,21 %  şi   trăia cu precădere în mediul urban, iar  locul doi  cu 978 persoane, 

adică 5,35 % îl ocupau maghiarii( fig.122). 

Ponderea principalelor naţionalităţi, în mediul urban, 

în Depresiunea Sibiului, în anul 1850
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Fig. 122. Ponderea principalelor naţionalităţi, în mediul urban, în 

Depresiunea Sibiului, în anul 1850.

 La ultimul recensământ al populaţiei din anul 2002, situaţia pe mediul urban se 

prezent  astfel: în mediul urban, care însuma 175764 persoane, adică 84,63 % din totalul 

populaţiei Depresiunii Sibiului, populaţia românească atingea cea mai mare valoare din 

intervalul analizat, de 168401 persoane, adică 95,82 %, locul doi era ocupat de maghiari 

cu 3337 persoane, adică 1,89 %, urmau germanii cu 2877 persoane, adică 1,63 %, apoi 

rromii cu 737 persoane, adică 0,42 % şi alte naţionalităţi cu 412 persoane, adică 0,24 % 

(fig.125).
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Ponderea principalelor naţionalităţi, în mediul urban, în 

Depresiunea Sibiului, în anul 2002
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Fig. 125.Ponderea principalelor naţionalităţi, în mediul urban, 

în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.

Structura confesională a populaţiei a fost puternic determinată de schimbările 

socio-politice petrecute în acest spaţiu.   

Analizând la 1850 situaţia populaţiei de rit creştin-ortodox  din  mediul urban, 

aceasta ocupa locul doi ca şi pondere, după cea evanghelică cu un total de 2992 persoane, 

adică 16,39 %, pentru ca, la  recensământul din  anul  2002 să înregistreze cele mai mari 

ponderi din intervalul analizat 1850-2002, deţinând  162161 persoane, adică 92,26 %, dar  

cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune. 

Spre deosebire de religia creştin-ortodoxă, care a avut o evoluţie ascendentă,  

religiei greco-catolice, în mediul urban i-a fost caracteristic un mers descendent, de la

4,11 % în 1850 la  1,55 % în anul 2002, dar  cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din 

depresiune.
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Astfel, scăderile s-au realizat fie prin trecerea populaţiei înapoi, la cultul creştin-

ortodox, fie la religiile romano-catolice sau protestante, iar în perioada comunistă, 

scăderea a fost cauzată de scoaterea cultului greco-catolic în afara legii, iar bisericile 

trecute în patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române.

     Religiei romano-catolice, specifică populaţiei maghiare, privilegiată în spaţiul 

depresiunii, încă de la 1850, i-au fost caracteristice  valori mai mari în mediul urban, un 

spaţiu mult mai conservator, în care romano-catolicismul s-a menţinut de-a lungul 

timpului.

     Conform datelor recensământului din anul 1850, în mediul urban, religia romano-

catolică, înregistra   2964 persoane, adică 16,23 % şi deţinea  locul trei, scăzând  drastic 

la  2405 persoane, adică 1,37 %, în anul 2002 şi   cu diferenţieri  la nivelul  celor trei 

oraşe din depresiune. 

În perioada analizată, ponderea cultului reformat a fost influenţată fie de religia 

romano-catolică, fie de cea ortodoxă. 

     Astfel, în anul 1850, adepţii cultului  reformat  totalizau  246 persoane, adică 1,35 

%, din populaţia depresiunii, pentru ca la recensământul populaţiei din anul 2002, 

ponderea populaţiei de rit reformat  să scadă la 0,86 % în 2002,  cu diferenţieri  la nivelul  

celor trei oraşe din depresiune. 

     Cultul evanghelic, specific populaţiei săseşti din Depresiunea Sibiului   a 

înregistrat în perioada 1850-2002 o permanentă scădere, cea mai drastică fiind după 

decembrie 1989, odată cu emigrarea etnicilor germani în Germania.  

Mediul urban a deţinut în permanenţă cea mai mare pondere a populaţiei de 

confesiune evanghelică, cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune. 

În anul 1850, fiind considerată  o naţiune privilegiată şi bucurându-se de toate 

drepturile şi avantajele, populaţia germană de rit evanghelic trăia cu precădere în mediul 

urban,  unde deţinând  primul loc  totaliza un număr de 11282 persoane, adică 61,78 %, 

ceea ce a reprezentat un maxim pentru întregul interval analizat 1850-2002 ( fig.126).
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Fig. 126. Ponderea principalelor confesiuni, în mediul urban,

în Depresiunea Sibiului, în anul 1850.

Pentru anul 2002, ponderea populaţiei evanghelice în mediul urban se reducea  la 

jumătate,  scăzând   la 2064 persoane, adică 1,17 %.( fig.128). 
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Fig. 128. Ponderea principalelor confesiuni, în mediul urban,

în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.
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 Cultul unitarian, în anul 1850,  în mediul urban,  a înregistrat 0,09% şi a scăzut la 

0,08% în 2002 din totalul populaţiei, dar cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din 

depresiune.

Religia mozaică a prezentat, în mediul  urban al depresiunii  o valoarea maximă în 

anul 1930, de 2,38 %, după care a înregistrat o  scădere continuă, ajungând  în anul 2002  

la  0,02 %,  populaţia evreiască  emigrând odată cu crearea statului Israel. 

     Analiza structurii confesionale a populaţiei a marcat la cea de alte religii, rubrică 

care în 1850 nici nu exista, înregistrarea unui număr tot mai mare de adepţi ai religiilor 

neoprotestante, cei mai mulţi fiind penticostali, adventişti, creştini după evanghelie, 

baptişti. Această categorie deţinea  în anul 2002, în  mediul  urban, 744 persoane, adică 

2,7 %,  dar cu diferenţieri  la nivelul  celor trei oraşe din depresiune. 

     În ceea ce priveşte, nivelul de instruie şcolară a populaţiei în perioada 1992-2002,  

au fos   înregistrate diferenţieri, pe cele  două medii rezidenţiale, dar şi  la nivelul  celor 

trei oraşe din depresiune. 

Astfel, ponderea absolvenţilor de învăţământ superior a  crescut de la  9,18 % în 

1992  la 12,80 % în 2002,  ponderea absolvenţilor din învăţământul postliceal a avut de 

asemenea valori în creştere de la  3,78 % în 1992  la  5,06 % în 2002,  ponderea 

absolvenţilor din învăţământul liceal a înregistrat în mediul urban cele mai mari creşteri 

în perioada analizată, de la 27,44 % în 1992 la 31,29 % în 2002,  ponderea absolvenţilor  

de învăţământ profesional şi de ucenici a crescut  de la 18,86 % în 1992 (fig. 129),  la  

18,44 % în 2002.
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Ponderea populaţiei, după nivelul de instruire şcolară, din 

mediul urban, în Depresiunea Sibiului, în anul 1992
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Fig. 129. Ponderea populaţiei,  după nivelul de instruire şcolară, 

din mediul urban, în Depresiunea Sibiului, în anul 1992.

În mediul urban, absolvenţii de învăţământ gimnazial înregistrau 28,71 % în 1992  

scăzând la  20,41 % în 2002,  iar absolvenţii  de învăţământ primar  de la  11,07 % în 

1992 au scăzut   la   9,95 % în 2002 . 

În ceea ce priveşte populaţia fără instruire, aceasta aparţinea mai ales unei 

populaţii îmbătrânite peste medie, a celor care nu cunosc limba română sau  populaţiei de 

etnie rromă,  înregistrând  valori  în creştere  pentru mediul urban, de la  0,67 % în 1992  

la 1,97 % în 2002 (fig. 130).
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Ponderea populaţiei, după nivelul de instruire şcolară, din 

mediul urban, în Depresiunea Sibiului, în anul 2002

12,8
5,06

31,29

18,44

20,41

9,95

1,97 0,08
învăţământ sup.

postlic.şi maiştri 

liceal

profes. Ucenici

secundar inf.

primar

fără şc. abs.

şc.abs.nedecl.

Fig. 130. Ponderea populaţiei,  după nivelul de instruire şcolară, 

din mediul urban, în Depresiunea Sibiului, în anul 2002.

7.9.5. PERSPECTIVELE  DE  DEZVOLTARE  A  AŞEZĂRILOR  DIN  

DEPRESIUNEA SIBIULUI

Perspectivele de dezvoltare a aşezărilor din Depresiunea Sibiului  presupun o 

cunoaştere  şi o analiză  atentă a întregului  potenţial de care acestea dispun. 
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Punctele tari pe care le deţine Depresiunea Sibiului sunt poziţia geografică şi 

potenţialul uman  al zonei, aflate într-o strânsă complementaritate, intercondiţionare 

reciprocă, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele  noastre. 

Punctele slabe, nefavorabile cuprind o serie de elemente generalizate la nivelul

întregii ţări, exemplu, calitatea infrastructurii rutiere şi feroviare este slabă,  dotările  

edilitare  precare;  alimentarea cu apă a localităţilor, chiar dacă zona beneficiază  de un 

remarcabil potenţial hidrografic, gradul ridicat de îmbătrânire a  populaţiei, rata  mare de 

emigrare  în rândul populaţiei tinere, gradul de instruire  a populaţiei  din ce în ce mai 

redus, la care se adaugă abandonul şcolar, pe fondul scăderii nivelului de trai  şi al 

accentuării sărăciei. 

Oportunităţile de dezvoltare sunt legate  tot de  poziţia geografică favorabilă şi de 

valorificarea potenţialului uman şi turistic al zonei.  

În anul 2007, această  oportunitate a fost pe deplin valorificată, prin Programul –

SIBIU-CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ,  la care a fost antrenat tot judeţul, 

activitate,  pe care,  în  continuare o dezvoltă, în  cadrul altor Programe Naţionale şi 

Internaţionale. 

Pericolele potenţiale care ar putea surveni în dezvoltarea  Depresiunii Sibiului 

sunt legate  tot de  interdependenţele dintre cei doi factori: cel natural şi cel uman. 
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