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1. Județul Suceava în contextul național de scădere a populației rezidente

 În 3 județe, populația rezidentă a înregistrat o
creștere în ultimii zece ani: IF (39,6%), BN
(3,4%) și SV (1,2%);

 În 5 județe, scăderea populației este una de
dimensiuni reduse: BV (-0,5%), VN și IS (-1,5%)
și CJ (-1,7%).

 În CJ, IS și BV, putem considera că această
scădere este una conjuncturală (ex: centre
universitare);

 Ritmul de creștere în ultimii 10 ani a fost cuprins
între -4,9% și -2,0%;

 SB (-2,3%), BC (-2,4%), NT (-3,5%), SM (-4,0%),
CT (4,1%), BH (-4,2%), Arad (-4,8%), BT și AB
(-4,8%), CV (-4,8%) și TM (-4,8%);

 Multe județe au o scădere relativ mare a
populației rezidente înregistrate la RPL2021 în
raport RPL2011, cu rate de creștere în intervalul
(-9,9; -5,0);

 7 județe au înregistrat în ultimii 10 ani o scădere
foarte mare a populației rezidente, CS (-16,6%),
TR (-14,9%), HD (-13,6%), BR (-12,4%), OT
(-12,2%), MH (-11,7%) și BZ (-10,2%).

Figura 1. Clasificarea județelor în raport cu evoluția populației 
rezidente între RPL2011 și RPL2021



Date provizorii RPL 2021:

- Populația rezidentă a județului Suceava: 642.551 persoane, în creștere cu 7741 persoane față de 

recensământul precedent;

- 60,7% din populația rezidentă  trăiește în mediul rural, față de 57,9% la RPL 2011;

- populația rezidentă de sex feminin păstrează aceeași pondere ca la RPL 2011 și reprezintă 50,7% 

din populația rezidentă totală a județului.

1. Județul Suceava în contextul național de scădere a populației rezidente
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Figura 2. Vârsta medie a populației României la ultimele două recensăminte

2. Vârsta medie a populației României RPL 2011 și RPL 2021



Figura 3. Piramida vârstelor pentru populațiile rezidente înregistrate la RPL2011 și RPL2021

2. Schimbări importante în  distribuția pe grupe de vârstă



Explicații statistice:
1. Rata sporului natural  al populației (spor natural la 1000 de locuitori)

Primele 3 județe clasate in topul vărstei medii  (Ilfov, Iași și Suceava) sunt cele cu spor natural 
pozitiv in 2018 si 2019 iar in 2020 și 2021 cu spor natural negativ mult mai mic decât celelalte județe.

2. Rata de natalitate (nascuți vii la 1000 de locuitori)
Județul Suceava a deținut:

- în anul 2018 locul 1 cu 14,1 rata de natalitate, 
- în anul 2019 locul 3 după județele Vaslui și Iași, cu 14,1 rata de natalitate
- în anul 2020 locul 2 după județul Vaslui, cu 13,8 rata de natalitate, și
- în anul 2021 am revenit pe locul 1 cu 13,8 rata de natalitate.

3. Rata de fertilitate (născuții vii la 1000 de femei în vârstă fertilă) 
Județul Suceava a ocupat locul 1 în anii 2018-2021 în ce privește rata fertilității, cu valori între 48 

și 50,1.

2. Suceava- unul dintre județele cu populația cea mai tânără



Populația activă* a județului Suceava este de 237,1 mii persoane, fiind compusă din 213,7 mii persoane ocupate și din 23,4 mii 

șomeri.

Populația inactivă cuprinde 405,5 mii persoane din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă aproape o treime 

(33,2%), aproximativ egal cu categoria elevilor și studenților (33,4%).

Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, judeţul Suceava se situează pe locul 40 în 

ierarhia judeţelor.

Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Suceava se situează pe locul 7 în 

ierarhia judeţelor.

*La RPL2021 metodologia de determinare a populației ocupate și a celei aflate în șomaj a fost revizuită pentru a răspunde 

cerințelor Biroului Internațional al Muncii trasate prin Rezoluţia privind statistica muncii, a ocupării şi a subutilizării forţei de muncă - adoptată de 

cea de a 19-a Conferinţă Internaţională a Statisticienilor Muncii (ICLS) - Octombrie 2013(http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf). Cea mai importantă modificare vizează excluderea din sfera ocupării a persoanelor care 

produc bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar auto-consumului care generează un impact sesizabil în special în sensul reducerii 

numărului populației ocupate și a celei active (precum și a ratelor de ocupare și activitate).

Din acest motiv rezultatele din RPL2021 nu sunt comparabile cu cele publicate la recensămintele anterioare.

3. Structura populației după statutul activității curente



3. Suceava – județul cu cele mai multe casnice din România
63.787 persoane casnice din care 53.160 de gen feminin

Explicații statistice:
1. Județul Suceava este un județ preponderent cu activitate agricolă

La Recensământul general Agricol 2020 județul Suceava a deținut locul 2 în ce privește numărul de exploatații 
agricole eligibile pentru recenzare, cu 151.344 exploatații agricole.

Din anul 2021s-a schimbat metodologia în sensul că persoana care lucrează în agricultură cel puțin 1 oră, pentru 
producerea de bunuri în scop de autoconsum și care nu caută în mod activ un loc de muncă, nu este considerată ca fiind 
parte din populația activă.

2. Procentul mare al persoanelor plecate la muncă în străinătate
Aceste persoane au familii în țară care își reduc activitatea la munca agricolă doar pentru partea de autoconsum, 

pentru a putea avea grijă de copii.

3. Creșterea populației de alte confesiuni 
Numărul de copii  născuți în aceste familii depășește media. Astfel, vorbim de renunțarea la activități contra plată 

sau cu scopul obținerii de profit, în favoarea creșterii și educării copiilor. (exemplu – numărul persoanelor aparținând 
Cultului Creștin Penticostal a crescut cu 1,7% față de RPL 2011)



Figura 4. Structura populației județului Suceava după nivelul de educație
rezultate provizorii RPL 2021 (procente)
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Figura 5. Structura populației județului Suceava după ponderea principalelor etnii
rezultate provizorii RPL 2021

4. Structura etnică a populației rezidente a județului Suceava
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Figura 6. Structura populației județului Suceava după principalele religii declarate
rezultate provizorii RPL 2021 (procente)

4. Structura confesională a populației rezidente a județului Suceava

86,2

9,5 0,9 0,6 2,8

Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Romana)

Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica)

Romano-Catolica

Crestina de Rit Vechi

Alte religii

Figura 5. Structura populației județului Suceava după principalele religii declarate
rezultate provizorii RPL 2021



Institutul Național de Statistică București, prin Direcția județeană de Statistică Suceava a realizat în cadrul 
activităților RPL 2021 o fotografie de moment (moment de referință 1 decembrie 2021) a realității județului Suceava în ce 
privește populația și caracteristicile aferente acesteia.

Conform calendarului de diseminare aprobat prin Hotărârea CCRPL 2021 nr. 14/30.01.2023, datele ce vor fi 
publicate în perioada următoare vor putea permite identificarea altor caracteristici cu privire la evoluția populației rezidente
dar si a fondului locativ.

În ce privește recensămintele viitoare și obligația ca stat membru al Uniunii Europene, de a calcula populația 
rezidentă anual, acestea aduc o provocare nu numai statisticii oficiale ci și autorităților locale implicate în această acțiune,
prin identificarea de surse administrative pentru culegerea de date.

5. Concluzii


