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MIGRAȚIA POPULAȚIEI RURALE DIN ROMÂNIA
ÎN PERIOADA 2012-2016
Problema migrației în mediul rural a dus la scăderea forței de muncă în agricultură și, în același
timp, la deteriorarea spațiului rural românesc. Factorii care au contribuit la declinul populației rurale sunt
de mai multe feluri, demografici, economici și administrativi, migrația fiind unul dintre cele mai
importante. Pe baza datelor statistice și a celor din sondaje am realizat o comparație, precum și o
ierarhizare a migrației în mediul rural, pe regiuni, sex și vârstă, în perioada 2012-2016. Rezultatele
obținute au arătat o creștere a migrației din rural, în special pentru categoriile de femei și tineri. De
asemenea, cele mai ridicate valori ale migrației au fost înregistrate, așa cum era de așteptat, în zonele mai
sărace ale României, chiar dacă salariul net în agricultură era mai mare decât în anii precedenți. Vestea
bună este scăderea migrației rurale în intervalul de vârstă de 25-39 de ani, care conține atât perioada de
performanță de vârf, cât și cea în care majoritatea celor care au absolvit învățământul superior sau
specializarea.
Cuvinte cheie: mobilitatea geografică, migrația internațională, migrația forței de muncă,
migrația în afara țării.
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THE MIGRATION OF RURAL POPULATION FROM ROMANIA
IN THE PERIOD 2012-2016
The problem of migration in the rural area leads to agricultural labor force decrease and at the
same time to the deterioration of the Romanian rural area. The factors that contributed to the decline of
the rural population are of demographic, economic and administrative nature, migration being one of the
most important. Based on statistical and survey data, we made a comparison as well as a hierarchy of
migration in the rural area, by regions, gender and age, in the period 2012-2016. The results showed an
increase in rural migration, especially for women and young people. The highest values of migration were
noticed, as expected, in Romania's poorer areas, even if the net salary in agriculture was higher than in
previous years. The good news is the decrease of rural migration in the age range 25-39 years, which
contains both the peak performance period and the one in which most of those who completed higher
education or specialization are found.
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