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TINERII DIN SPAŢIUL RURAL –  

TENDINŢE ŞI REPERE DEMOGRAFICE ÎN ULTIMII 25 ANI 
 

Această lucrare este parte dintr-o amplă analiză, care vizează o categorie socio-economică de 

populaţie, care are (sau ar trebui sa aibă) o importanţă majoră în viitorul oricărei ţări, respectiv al 

României şi care poate determina dezvoltarea spaţiului în care trăieşte, pentru următorii 20 - 30 ani  -  

tinerii din mediul rural.   

Fireşte, atenţia trebuie îndreptată asupra acestui segment de populaţie nu doar pentru că tinerii 

sunt ziua de mâine şi ei vor modela societatea în viitor, ci şi pentru că în mediul rural există o multitudine 

de provocări ale componentei sociale, iar tinerii (în vârstă de 15 – 29 ani) reprezintă un segment de 

populaţie dintre cele mai vulnerabile, fiind cel mai expus riscului sărăciei. O instruire insuficientă, 

specializări ocupaţionale reduse, locuri de muncă limitate sunt doar câteva dintre elementele care 

determină această vulnerabilitate a tinerilor. 

O analiză statistică asupra tinerilor nu poate să aibă substanță fără punerea acestora în context 

demografic şi, mai apoi, socio-economic. Lucrarea de faţă marchează tendințe şi repere  demografice ale 

acestei categorii de populaţie, în ultimii 25 ani, oferind, astfel, suportul general (sau profilul demografic) 

pentru analiza socio-economică a tinerilor din mediul rural, prin evidențierea principalilor indicatori 

specifici. Aceştia conturează portretul tinerilor din spaţiul rural, printr-o prezentare grafică cu impact 

vizual imediat. 
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YOUNG PEOPLE IN THE RURAL AREA - 

DEMOGRAPHIC TRENDS AND MILESTONES IN THE LAST 25 YEARS 
 

This paper is part of a broad analysis of a socio-economic category of population that has (or 

should have) a major importance in the future of any country, as well in Romania, and which can 

determine the development of its living space, for the next 20 to 30 years. This category points to the  

young people living in rural areas. 

Certainly, the attention should be focused on this segment of the population, not just because the 

young people are the future and they will shape the society in the future, but also because there are a lot of 

challenges in the rural environment and the young people (aged 15-29 years) represent one of the most 

vulnerable population segment, being the most exposed to the poverty risk. Insufficient training, low range of 

occupations, and limited available jobs are just few elements that determine this vulnerability of young people. 

A statistical analysis of young people cannot have substance without putting them into a demographic 

context and then into a socio-economic context. This paper explores demographic trends and demographic 

milestones for this category of population over the last 25 years, thus providing general support (or 

demographic profile) for the socio-economic analysis of rural youth by highlighting the main specific 

indicators. Such indicators outline the portrait of young people in rural areas through a graphical presentation 

with immediate visual impact. 
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