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Rezumat: Folosind indicatori derivați din analiza cronologică a evenimentelor este realizată o analiză 
comparativă pentru doi ani: 1990 (după schimbarea regimului comunist din decembrie 1989, când a 
fost abrogat Decretul 770/1966 pentru interzicerea întreruperii sarcinilor la cerere) şi anul 2007 (când 
generaţia femeilor născute în 1967 împlinește vârsta de 40 de ani, ieșind din grupele de vârstă cu 
fertilitate mare). Se evidențiază un deficit de 100 008 născuţi vii (aproximativ 31,84%) în anul 2007, în 
comparaţie cu anul 1990. Scăderea se explică prin modificarea ratei generale de fertilitate şi 
modificarea dimensiunii contingentului de femei de vârstă fertilă, de cea mai mare importanță fiind 
modificarea ratei generale de fertilitate în sensul diminuării sale. Comparaţia 2007 – 1990 nu mai duce 
o compensare a indicatorilor demografici datorită dimensiunii contingentului fertil, deoarece în 2007 
contingentul de femei de vârstă fertilă a început să se diminueze în comparaţie cu dimensiunea aceluiaşi 
contingent înregistrată în anul 1990. 
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Abstract: We performed a comparative analysis for the year 1990 (after changing the communist regime 
in 1989, when the Decree 770/1966 was repealed which prohibited the interruption of pregnancy by 
request) and 2007 (when the generation of women born in 1967 reached the age of 40, leaving the age 
groups with high fertility), using indicators derived from the historical analysis of the events. The 
analysis shows a deficit of 100 008 live births (31.84 %) in 2007 compared with 1990. This decrease is 
explained by changes in general fertility and the size of the quota of women of childbearing age. The 
comparison of 2007 to 1990 did not lead to any compensation of the demographic indicators due to the 
quota of fertile contingent, because until 2007 the quota of women of childbearing age diminished. 
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INTRODUCERE 
 Articolul urmărește realizarea unei analize 
comparative a fenomenului fertilității și factorilor demografici 
determinanți ai modificărilor fenomenului, între doi ani 
calendaristici, 1990 și 2007. Motivele care au dus la alegerea 
celor doi ani comparativi au legătură cu contextul diferit al 
politicilor demografice din cei doi ani și cu modificările 
structurale ale contingentului fertil: 1990, anul imediat următor 
schimbării regimului comunist din decembrie 1989, după 
abrogarea Decretului 770/1966 care a interzis întreruperea 
sarcinilor la cerere și anul 2007, an în care generaţia femeilor 
născute în 1967 - anul imediat următor adoptării Decretului 
770/1966 – au împlinit vârsta de 40 de ani, pregătindu-se să iasă 
din grupele de vârstă cu fertilitate mare.(1,2) În această 
comparație se vor evidenția schimbările dintre cei doi ani 
calendaristici determinate de modificarea ratei generale de 
fertilitate (RFG), modificarea modelului de fertilitate specifică 
pe grupe de vârstă, modificarea de structura și dimensiune a 
contingentului feminin fertil. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
 Studiul de față utilizează o abordare transversală 
pentru analiza fenomenului de fertilitate pentru fiecare dintre cei 
doi ani comparați. Pentru realizarea comparației, a fost 
construită o serie de indicatori demografici, utili pentru 

identificarea factorilor demografici care au condus la 
modificarea numărului de născuţi vii în anul 2007, comparativ 
cu anul 1990.(3,4) Indicatorii sunt de două categorii, indicatori 
de tip absolut, exprimând nivelul modificărilor fenomenului de 
fertilitate şi indicatori relativi care arată de câte ori s-a modificat 
mărimea fenomenului între anii comparați. Indicatorii 
menționați sunt: raportul născuților vii dintre cei doi ani de 
comparație, raportul ratelor generale de fertilitate dintre anii de 
comparație, diferența dintre numărul de născuți vii din anii de 
comparație şi diferenţa de născuţi vii în ipoteza aplicării ratelor 
specifice și generale de fertilitate din anul 1990 la efectivul 
populaţiei feminine de vârstă fertilă din anul 2007 (anul 1990 
fiind anul de comparaţie, iar anul 2007, anul de referință), 
raportul dintre născuţii vii ipotetici din anul 2007 (născuţii reali 
observați din anul 2007 plus diferenţa de născuţi vii care s-ar fi 
putut naşte în condiţiile menținerii modelului de fertilitate din 
anul 1990 şi născuţii vii reali observați din anul 1990), raportul 
dintre născuții vii reali observați din anul 2007 și născuţii vii 
așteptați (ipotetici) din anul 2007, diferenţa dintre numărul de 
născuţi vii reali din anul 2007 şi numărul de născuţi vii aşteptaţi 
(ipotetici) din anul 2007.(5) 
 

REZULTATE 
 Raportul dintre numărul de născuţi vii din anii de 
referinţă are o valoare de 68,16%, evidenţiind cu cât este mai 
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mic numărul de născuţi vii în 2007 faţă de 1990. Cuantificarea 
100% - 68,16%= 31,84% evidenţiază modificarea dintre 
numărul de născuţi vii, această valoare reprezentând deficitul de 
născuţi vii reali din anul 2007 faţă anul 1990. Diferenţa în cifre 
absolute între născuţii vii din anul 2007 şi născuţii vii din anul 
1990 arată un deficit de 100 008 născuţi vii în anul 2007 faţă de 
anul 1990. Cu alte cuvinte, în 2007 s-au născut cu 100 008 mai 
puţini născuţi vii faţă de anul 1990.  
 Raportul ratelor de fertilitate generală (RFG) din anii 
comparaţi evidențiază un deficit de aproximativ 30,79% în anul 
2007 comparativ cu anul 1990. În ipoteza în care în anul 2007 s-
ar fi păstrat RFG din anul 1990, diferenţa dintre numărul real de 
născuţi vii din anul 2007 şi numărul aşteptat de născuţi vii în 
2007 în ipoteza păstrării RGF din 1990 evidențiază un deficit de 
95 133 născuţi vii.  
 Raportul dintre născuţii vii aşteptaţi în anul 2007 în 
condiţiile păstrării RFG din 1990 și născuții vii din 1990 este de 
98,44%, evidențiind un minus de 1,56% născuți vii în 2007 față 
de 1990, dacă s-ar fi păstrat RFG din 1990. Aportul diferenţei 
dintre contingentele fertile din anii de comparaţie 2007-1990 
evidenţiază că, în condițiile păstrării RFG din 1990, în 2007 s-ar 
fi înregistrat un minus de 4875 născuți vii în comparaţie cu anul 
1990, deficitul datorându-se contingentului fertil mai puţin 
numeros în comparație cu cel din anul 1990.  
 Raportul dintre născuţii vii reali din anul 2007 şi 
născuţii vii așteptați din anul 2007: dacă s-ar fi păstrat modelul 
de fertilitate specifică pe grupe de vârstă din anul 1990, în 2007 
s-ar fi înregistrat un deficit de născuţi vii de 28,41%.  Diferenţa 
dintre numărul de născuți vii reali din anul 2007 şi numărul de 
născuţi vii așteptați din anul 2007 în condiţiile păstrării ratei de 
fertilitate specifică pe grupe de vârstă din 1990 evidenţiază 
minusul de născuţi vii din anul 2007 pentru că nu s-a păstrat 
modelul fertilităţii specifice pe grupe de vârstă din anul 1990. 
 Dacă în anul 2007 s-ar fi păstrat modelul de fertilitate 
specifică din anul 1990, în 2007 am fi avut un plus de 84 981 
născuţi vii faţă de numărul real de născuţi vii înregistraţi 
(observaţi) în 2007. În realitate acest surplus nu a fost 
înregistrat, deoarece modelul de fertilitate specifică din anul 
2007 nu a fost acelaşi cu cel din anul 1990, ci ratele specifice de 
fertilitate la grupe de vârstă cu fertilitate mare au fost în realitate 
mai scăzute.  
 Raportul dintre RFG aşteptată în 2007 în condiţiile 
aplicării modelului de fertilitate specifică pe grupe de vârstă din 
1990 şi RFG reală din 1990 evidenţiază modificările aduse de 
faptul că structura contingentului fertil se schimbă pe parcursul 
trecerii timpului. Dacă s-ar fi păstrat modelul de fertilitate 
specifică pe grupe de vârstă din anul 1990 şi în anul 2007, s-ar fi 
înregistrat o scădere a ratei de fertilitate generală din anul 2007 
de 3,21 %, datorată modificării structurii contingentului feminin 
fertil.  
 Diferenţa dintre RFG aşteptată în 2007 în condiţiile 
aplicării modelului de fertilitate specifică pe grupe de vârstă din 
1990 şi RFG reală din 1990 este de -10152 de născuţi vii, 
această diferenţă sugerând influenţa modificării structurii 
contingentului fertil pe grupe de vârstă. Influenţa modificării 
ratei generale de fertilitate între 1990 şi 2007, modificarea 
dimensiunii contingentului fertil între cei doi ani de comparaţie, 
modificarea modelului de fertilitate specifică pe grupe de vârstă 
şi modificarea structurii pe grupe de vârstă a contingentului 
fertil sunt sintetizate în figura nr. 1. 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 1. Sinteza influenţelor care au dus la modificările 
numărului de născuţi vii în 2007 faţă de 1990 

 
 

DISCUŢII 
 La noi în țară, principalii indicatorii ai fenomenului de 
natalitate și fertilitate, precum și numărul de născuți vii au 
prezentat o tendință constant descrescătoare, chiar dacă politicile 
pro-nataliste din regimul comunist au influențat forțat această 
tendinţă și au mascat-o, determinând evoluții ascendente pe 
perioada cât acestea au funcționat.(6) Printre principalii factori 
care au dus la declinul fertilității se numără factori aparţinând 
ariei socio-economice, însă în strânsă relație cu politicile 
referitoare la contracepție, precum și cu schimbările sociale care 
au indus modificări ale comportamentului individual ca reacție a 
populației la trecerea prin momente economice dificile. 
Începând cu anii 2000, tendinţa descendentă a fenomenului de 
fertilitate este accentuată de elemente aparținând celei de a doua 
tranziții demografice: amânarea momentului formării unei 
familii și creșterea vârstei medii la prima naștere și pentru toate 
nașterile, odată cu scăderea dimensiunii familiei și a istoriei 
fertilității cuplului (schimbarea nivelului de educație al celor 
care întemeiază o familie, traiectoriile sănătății fizice și mentale 
ale membrilor familiei etc).(7)  
 Din punct de vedere a consecinţelor scăderii ratelor de 
fertilitate şi a scăderii consecutive a numărului de născuţi vii, 
acestea ar putea fi grupate în mai multe categorii: imposibilitatea 
menţinerii / asigurării sustenabilităţii naţiunii, imposibilitatea 
menţinerii „statului bunăstării” (welfare state), stat caracterizat 
de un sistem de pensii sustenabil și ne-asigurarea bunăstării şi 
confortului indivizilor/cetăţenilor statului de a avea numărul 
dorit de copii. Prin urmare, politicile de intervenţie a statului 
asupra nivelului fertilităţii ar putea influenţa şi modifica aceste 
consecinţe, în plus putând influenţa şi egalitatea dintre familiile 
care au copii şi cele care nu au copii, precum şi echitatea dintre 
copii.(8) 
 

CONCLUZII 
 Analiza tendințelor demografice în perioada 1990-
2007, evidențiază augmentarea deficitului de născuți vii de la an 
la an, ajungând ca în 2007 să se înregistreze cu aproximativ 100 
000 mai puțini născuți vii față de 1990, adică un declin de 30% 
în numărul de născuți vii. În condițiile păstrării ratei generale de 
fertilitate din 1990, numărul de născuți vii din anul 2007 ar fi 
fost de aproximativ 300 000 față de aproximativ 200 000 câți au 
fost înregistrați în mod real. Dacă dimensiunea contingentului 
fertil feminin ar trebui să aibă o influenţă pozitivă asupra 
evoluției demografice a născuților vii, datorită generațiilor 
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feminine numeroase născute în perioada comunistă, în anul 2007 
această influență are sens descrescător, ducând la diminuarea 
numărului de născuții vii cu aproximativ 5000 născuți vii în 
2007 față de anul 1990. 
 Consecințele evoluției demografice pot fi înțelese și 
pot fi interpretate numai după ce se înțeleg factorii determinanți 
ai acestor evoluții, iar cunoașterea factorilor determinanți stă la 
baza stabilirii de politici demografice adecvate caracteristicilor 
populației din tara noastră. 
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