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Analiza rezumă tendinţele politicilor de dezvoltare 

regională în ţările membre ale UE, începând cu 
recunoaşterea problemei (problemelor sau provocările 
recunoscute de ţară) şi a obiectivelor politicilor de 
dezvoltare regională, urmate de o prezentare generală a 
cadrului juridic şi instituţional, inclusiv a instrumentelor 
politice majore, cadru de politică urban/rural şi de sistemul 
bugetar. În cele din urmă, aspecte instituţionale, cum ar fi 
multi-nivel de guvernare şi guvernanţă orizontale sunt 
prezentate. Analiza sugerează un rol important pentru 
politicile regionale în conturarea dezvoltării durabile 
endogene, în special nevoia de mecanisme de guvernanţă 
bine dezvoltate, capabile să răspundă mai bine la 
oportunităţile şi cerinţele diverse ale diferitelor regiuni, în 
scopul de a îmbunătăţi eficienţa politicii. 

Cuvinte cheie: dezvoltare regional, urbanizare, eficienţa 
politică. 

 

Analysis summarises the trends of regional 
development policies in EU member countries, beginning 
with problem recognition (the problems or challenges 
recognised by the country) and the objectives of regional 
development policies, followed by an overview of the legal 
and institutional framework including major policy tools, 
the urban/rural policy framework and the budget system. 
Finally, institutional aspects such as multi-level 
governance and horizontal governance are presented. The 
analysis suggests an important role for regional policies in 
shaping sustainable endogenous development, notably the 
need for well-developed governance mechanisms capable 
of better responding to the diverse opportunities and 
demands of different regions in order to improve policy 
efficiency. 

Keywords: regional development, urbanization, policy 
efficiency. 

Actualitatea temei. La baza dezvoltării regionale este 
necesar de respectat anumite principii: tratarea sistemică 
(regiunea trebuie considerată un sistem, fiecare problemă 
separată constituie un element al sistemului, al regiunii); 
necesitatea de imitare a funcţionării mai multor variante de 
dezvoltare în timp a regiunii; examinarea variantelor 
pesimiste, optimiste, cuantificarea consecinţelor tuturor 
variantelor printr-un sistem de indicatori. Nivelul de 
dezvoltare a regiunii poate fi caracterizat după un şir de 
indicatori (criterii) economici, sociali, politici, ecologici. 
Fiecare dintre acestea este important, exprimat în diferite 
unităţi de măsură, deci apare problema de a ordona toate 
criteriile (de optimizare a nivelului dezvoltării regiunii), de 
a stabili ponderile fiecăruia în criteriul integral. 
Dezvoltarea socio-economică a unei regiuni este 
imposibilă fără planificarea (programarea) activităţilor 
sociale, economice ale regiunii. Regiunea trebuie 
considerată un sistem complex: existenţa mai multor 
variante de dezvoltare, specializare; un anumit disponibil 
de resurse, care în timp evoluează; inerţia producerii 
produselor finale existente; un specific în structurile 
consumurilor productive, neproductive, în mediul social, 
ecologic şi natural. Succesul dezvoltării regiunii este 
determinat de nivelul profesionist al personalului, de 
calitatea muncii din regiune în sfera productivă, de 
eficienţa mijloacelor de producere, de nivelul de 
performanţă al acestora. 

Analiza rezultatelor cercetării. Nivelul de dezvoltare 
al regiunii este în dependenţă directă cu nivelul de 
urbanizare a populaţiei umane. Concentrările de populaţie 
în oraşe, municipii contribuie la crearea controlului social, 
la dezvoltarea infrastructurii sociale, productive, la 
reducerea costurilor acestora, la creşterea ofertei, cererii, la 

Topicality. At the regional development is required to 
comply with certain principles: systemic treatment (region 
must be considered a system, each separate issue is an 
element of the regions system); need to imitate the 
operation of development of multiple variants in time of 
the region, examining variants pessimistic, optimistic and 
quantifying the consequences of all variants through a 
system of indicators. Development level of the region can 
be characterized by a string of indicators (criteria) 
economic, social, political, ecological. Each of these is 
important, is expressed in different units therefore appears 
the problem of ordering the criteria (optimization the level 
of regional development), to determine the weights of each 
criterion in full. Socio-economic development of a                 
region is impossible without planning (programming) the 
social, economic activities of region. Region must be 
considered a complex system: the existence of several 
variants of development, specialization, an available 
number of resources that evolves over time;                             
inertness producing final existing products, specific in 
productive consumption structures, unproductive,                    
in the social, natural environment. Successful development 
of the region is determined by the professional staff, the 
quality of the region in the productive sector, the 
efficiency of the means of production, their performance 
level. 

Analysis of research results. Level of development of 
the region depends directly on the level of urbanization                        
of the human population. Concentration of                     
population in cities, municipalities contribute to social 
control, to development of social infrastructure, 
productive, to reduction of their costs, increaseing of 
supply,  of demand,  to diversification of activities, to 
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diversificarea activităţilor, la obţinerea unor efecte 
sinergetice. În acest context este necesar să amintim, că 
creşterea masivă a oraşelor nu s-a dezvoltat cu acordul 
statului, ci în pofida autorităţilor. Statul, în unele ţări, în 
scopul menţinerii populaţiei în spaţiul rural, adesea 
recurgea la diverse restricţii administrative. Populaţia şi-a 
ales modul de viaţă în oraşe, municipii. În secolul XX 
numărul populaţiei urbane a crescut de 3,8 ori (Tabelul 1). 

obtaining of synergistic effects. In this context it is 
necessary to mention that the massive growth of cities was 
not made with the consent of the state, but despite 
authorities. The state, in some countries, in order to 
maintain the population in rural areas often resort to 
various administrative restrictions. Population has chosen 
lifestyle in towns, municipalities. In the twentieth century 
the urban population increased 3.8 times (Table 1). 
 

Tabelul 1/Table 1 
Dinamica urbanizării populaţiei (în %)/  

Population dynamics of urbanization (in%) 
Anul / Year 1900 1950 1990 2010 

Populaţie în urbe faţă de total / 
As against total population in town 13 29 46 Peste/ Over 50 

 
 

Rata de urbanizare a populaţiei: în perioada (1900-
1950) a constituit anual ; în perioada 

. La începutul 
secolului XX în lume erau numai 10 oraşe cu numărul 
populaţiei de peste 1 mln de locuitori; în anul 2000 oraşele 
milionare au depăşit numărul 400.  

Creşterea numărului orăşenilor se explică nu numai 
prin emigrarea „rural-urbană”, dar şi prin creşterea 
numerică pe Glob, în Europa (Tabelul 2). 

The rate of urbanization of the population during 
(1900-1950) was annually , during 

. The early 
twentieth century in the world were only 10 cities with 
population of over 1 million inhabitants in 2000 
millionaire cities exceeded the number 400. 

Increaseing of townspeople are explained not only by 
emigration "rural-urban", but also by increasing the 
number on the globe, in Europe (Table 2).  
 

Tabelul 2 /Table 2 
Evoluţia numerică a populaţiei pe Glob, în Europa şi pe celelalte continente între anii 1985-2025 (mln.loc.) / 
Globe numerical evolution of the population in Europe and on other continents between 1985-2025 (mil.loc.) 

Regiunea / Region 1985 1995 2005 2015 2025 
Glob/ Globe 4843 5692 6475 7219 7905 
Europa/ Europe 706 727 728 721 707 
Europa de Est/ Eastern 
Europe 

303 309 297 283 267 

Europa de Nord/ Northern 
Europe 

90 92 95 98 101 

Europa de Sud/ South 
Europe 

140 144 195 150 148 

Europa de Vest/ Western 
Europe 

171 180 185 188 189 

Asia/ Asia 2887 3430 3905 4351 4728 
America de Nord/ North 
America 

269 299 330 360 388 

America de Sud/ South 
America 

269 323 375 424 466 

Africa/ Africa 553 722 905 1115 1344 
Oceania/ Oceania 24 28 33 36 40 

Sursa/Source: United Department of Economic and Social Affairs Population, Division World Population Prospects, 
The 2004 Revision, volume I, Comprehensive tables [16]. 
 

Conform datelor din Tabelul 2, numărul populaţiei 
umane de pe glob este în creştere către anul 2025 cu 22,1% 
comparativ cu numărul populaţiei in anul 2005 sau cu cca 
2% anuale. Pentru Europa trendul, începând cu anul 2005, 
este negativ, iar pentru Europa de Nord şi Europa de Sud – 
pozitiv. Creşterea numărului populaţiei umane este către 
anul 2025 şi va fi asigurată de către Africa şi Asia. Datele 
din Tabelul 2 pot fi „dezagregate”. Numărul oraşelor 
„milionare” în Europa în următorii ani nu va creşte.  

According to Table 2 human population on                         
Earth is increasing with 22.1% by 2025 compared to the 
population in 2005 or about 2% annually. For Europe the 
trend, since 2005, is negative, but is positive for Northern 
Europe, Southern Europe. Human population growth                   
by 2025 will be provided by Africa, Asia. The data in 
Table 2 may be "disaggregated". Number of cities 
"millionaire" in Europe in the coming years will not 
increase. 

( ) 320501329 ,: =−
( ) ( ) 425040294619901950 ,: =−−−

( ) 320501329 ,: =−
( ) ( ) 425040294619901950 ,: =−−−
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Tabelul 3 /Table 3 
 Evoluţia numerică a populaţiei în profil anual pentru perioada anilor 2015-2025 (mln. loc.)/ 

Profile numerical evolution of the population annually for the period (2015-2025) (million people) 
Anii 

Regiunea / 
Years 
Region 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Sursa/Source: Elaborată de autor în baza/ Prepared by the author based on [United Department of                  
Economic and Social Affairs population, Division World Population Prospects, The 2004 Revision, v.1. 
Comprehensive tables]. 
 

Calculele pentru Tabelul 3 au fost efectuate în baza 
formulelor: 

Table 3 calculations were performed in the      
formulas: 
 

; ;  

; ;  

 
Formulele de mai sus sunt deduse din ecuaţia 

diferenţială; creşterea numărului populaţiei umane într-o 

unitate de timp  este proporţională cu numărul 

Above formulas are derived from the differential 

equation, of human population growth in unit of time  
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populaţiei , deci ; ; 

 . Din condiţiile iniţiale: 

pentru ;  obţinem ; pentru 

;  de unde: 

is proportional to the population N, so ; 

;  . Of initial 

conditions: for ; , we get , for 

; , where: 

; . 

Prognoza numărului populaţiei prin formulele de mai 
sus nu poate depăşi o perioadă de 5-10 ani. 

În ţările industrial dezvoltate numărul populaţiei 
urbane constituie 75-80% din total. Datele ONU 
HABITAT [State of the Worlds Cities, 2010] confirmă 
diferenţa directă dintre nivelul creşterii economice şi 
nivelul de urbanizare a populaţiei umane. În [Urban 
World, 2010] se aduc argumente în favoarea creşterii 
numărului populaţiei în oraşe. În oraşele mari, conform 
opiniei autorilor [Urban World, 2010], productivitatea 
muncii este puternic dezvoltată. Urbanizarea populaţiei 
umane este un proces ireversibil. Individul, în spaţiul rural, 
nu-şi poate manifesta calităţile personale, produsele, 
serviciile oferite de către acesta din motiv ca nu sunt 
solicitate. Producătorul, în spaţiul rural, este orientat la 
cererea redusă din localitatea respectivă; nu-şi poate 
diversifica activităţile economice; cererea la produsele 
finale şi la servicii este limitată. În spaţiul urban fiecare 
producător îşi poate diversifica activităţile şi este sigur că 
în oraş se vor găsi consumatorii respectivi. Acestea sunt 
„efectele cantitative”. Dar mai sunt şi efectele sinergetice. 
Fiecare invenţie şi idee în oraşele milionare îşi găsesc 
consumatorul. Oraşele milionare mai au o mare prioritate: 
admitem că patru subiecţi economici pot produce 
autovehicule: România, Rusia, China, India. Unde vor fi 
amplasate uzinele respective? Acolo unde munca este mai 
calificată? Nu. Munca poate fi exportată. Producerea 
autovehiculelor va fi amplasată acolo, unde piaţa de 
desfacere este mai puţin „saturată”, unde cererea este mai 
mare, deci în China, apoi în India, Rusia şi, posibil, în 
România. Regiunile cu oraşe milionare se transformă într-
o forţă economică atractivă pentru investitorii din exterior. 
Regiunile posesoare de oraşe mari se confruntă şi cu 
anumite probleme ecologice, sociale, economice. Oraşele 
mari sunt producătoare şi de poluanţi. În spaţiul urban, 
spre deosebire de cel rural, populaţia săracă nu se poate 
autoaproviziona cu unele produse alimentare, suportă 
cheltuieli pentru serviciile comunale, transport. În oraşele 
mari o problemă nesoluţionată este transportul orăşenesc. 
Cu toate problemele sale oraşele rămân atractive pentru 
populaţie; generatoare de progres tehnic, ştiinţific, de 
cerere, de ofertă şi de educaţie profesionistă. Regiunea 
constituită numai din spaţiu rural nu dispune de posibilităţi 
de dezvoltare. Argumente, formulate de Jacobs în favoarea 
proceselor de urbanizare a populaţiei, găsim în lucrarea 
[Jacobs J., 1969]. Către anul 2030 numărul orăşenilor va 
creşte până la 5 mlrd. locuitori. Conform estimărilor 

Forecast the population number by the formulas above 
may not exceed a period of 5-10 years. 

In highly developed industrial countries urban 
population constitutes 75-80% of total. ONU HABITAT 
data [State of the World's Cities, 2010] confirms the direct 
difference between economic growth and the urbanization 
of the human population. In [Urban World, 2010] are 
given argumentations in favour of population growth in 
cities. In large cities, according to the authors [Urban 
World, 2010], labour productivity is above the average 
level of labour productivity. Population urbanization is an 
irreversible process. Individual in rural areas cannot 
express personal qualities, products, services potentially 
because of the lack of requests . The manufacturer, in rural 
areas, is oriented at reduced demand in that locality,  he 
cannot diversify his economic activities; demand for final 
products and for services is limited. In urban                          
areas each manufacturer can diversify his activities,                      
it is certain that in the city he will find those consumers. 
These are "quantitative effects". But there are also 
synergistic effects. Every invention, every idea in 
millionaire cities find their consumers. Millionaire cities 
also have a high priority. We admit four economic subjects 
that can produce vehicles: Romania, Russia, China, and 
India. Where these plants will be located? There where 
work is more qualified? No. Work can be exported. 
Production vehicles will be located there, where retail 
market is less " congested " where demand is high, so in 
China, then India, Russia and maybe yes, maybe not in 
Romania. Regions with millionaire city turn into an 
attractive economic force to outside investors.                     
Regions possessing major cities face environmental 
problems, social, economic. Cities are producing and 
pollutants. In urban areas, as opposed to the rural poor 
population cannot auto supply with some food, incurs 
expenses for utilities, transportation. An unsolved       
problem in big cities is urban transport. With all its 
problems cities remain attractive for population, 
generating technical progress, scientific, demand, and offer 
professional education. Region consists only of rural space 
has no development opportunities. Arguments made by 
Jacobs in favour processes of urbanization of the 
population, we find in [Jacobs J., 1969]. By 2030 the 
number of townspeople will increase over 5 billion. 
people. Authors estimated J. Henderson, Nijlcamp P., J. 
Thisse EU in 2000 25% of the total population was 
concentrated in 38 cities, produced 30% of EU GDP, in 
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autorilor Henderson J., Nijlcamp P., Thisse J., în anul 
2000, în UE, 25% din populaţia totală a fost concentrată în 
38 de oraşe, au produs 30% din PIB UE; în Japonia 33% 
din populaţie concentrată în oraşe produce 42% din PIB 
[Henderson J., Nijkamp P., Thise et el., 2004]. 

În opinia autorilor Rosenthals, Strange W. [Rosenthal 
S., Strange W., 2004.] creşterea dimensiunilor oraşelor 
contribuie la creşterea eficienţei muncii din contul ideilor, 
inovaţiilor, tehnologiilor noi etc. Creşterea eficienţei 
muncii, odată cu creşterea numărului populaţiei din                   
oraş în diferite ţări, este diferită. Creşterile sunt 
semnificative în Franţa, SUA [Melo P., Graham D., 
Noland R., 2009] şi nesemnificative – în China, India.                
Aici prioritar este calitatea muncii. Muncitorii din                    
Franţa şi SUA au pregătiri profesioniste net superioare 
celora din China, Rusia, Brazilia şi India. Corelaţia 
pozitivă se menţine pentru muncitorii din Japonia 
(afirmaţia lui Nakmura R. [Nakamura R., 1985]), din SUA 
(afirmaţia autorilor Ciccone A., Hall R. [Ciccone A.,                   
Hall R., 1996]). Ciccone A. a calculat această dependenţă 
pentru oraşele din Franţa, Germania, Italia, Spania şi 
Marea Britanie. Creşterea PIB, în rezultatul                       
creşterii numărului orăşenilor, depăşeşte 4,5% [Ciccone 
A., 2002].  

Conform altor estimări, calcule, de exemplu [Békés G. 
Harasztosi P., 2010], concentrarea muncii în oraşe 
generează efecte ce depăşesc 16% din PIB. Rezultate 
similare au obţinut şi autorii lucrărilor [Vakhintov V., 
2010] şi [Bruhart M., Mathys N., 2008]. Rezultate 
negative sau lipsa corelaţiei între numărul                             
populaţiei din oraşe şi productivitatea muncii pentru 
oraşele din Rusia, autorii lucrării [Hill F., Gaddy C., 2003] 
explică: oraşele de la Nord şi din Est au fost constituite 
forţat prin deportări, cu muncitori necalificaţi. 
Suplimentar, creşterea moderată a eficienţei muncii                       
în oraşele mari, se explică prin faptul că, în Rusia                 
oraşele nu produc, ci consumă. Producerea este amplasată 
acolo unde sunt dobândite materiile prime, resursele 
energetice [White A. 2007], [Buckley R., Gurenco E., 
1998]. 

Urbanizarea, în majoritatea ţărilor, stimulează creşterea 
intelectului populaţiei, productivităţii muncii, contribuie la 
crearea „confortului” productiv şi neproductiv. 

Pe glob şi în Europa ponderea populaţiei urbane este în 
creştere. În anul 2005 Europa de Nord cu 83,7% a depăşit 
media pe glob de 1,7 şi media Europei – de 1,16 ori. Din 
cele patru regiuni ale Europei nivelul de urbanizare a 
populaţiei a fost minim în Europa de Sud – cu cca 9% sub 
media Europei (Tabelul 4). Conform cercetărilor, către 
anul 2030 ponderea populaţiei urbane pe glob va constitui 
cca 60%, în Europa – 78%, Europa de Est -74%, Europa 
de Nord – 88%, Europa de Sud – 74% şi Europa de Vest – 
83%. Regiunea Europa de Nord devine mai atractivă, 
numărul oraşelor va creşte, va depăşi media pe glob de 
1,46 ori, iar pe cea a Europei – de 1,12 ori. Depăşirile mai 
„lente” se datorează creşterii nivelului de urbanizare pe 
glob şi în Europa.  

Japan 33% of the population concentrated in cities produce 
42% of GDP [Henderson J., Nijkamp P., et Thisse J., 
2004]. 

In view of the authors Rosenthals, Strange W.                           
[S. Rosenthal, W. Strange, 2004.] increaseing of the size                    
of cities contribute to increaseon of work efficiency                              
at the expense of ideas, innovations, new technologies,       
etc. Increasing work efficiency with increasing                   
population of the city in different countries is                    
different. Increasing is significant in France, USA                            
[Melo P., Graham D., Noland R., 2009], is not      
significant in China, India. Here priority is quality                        
of work. Workers from France, U.S.A. has professional 
training net superior to those from China, Russia, Brazil, 
India. The positive correlation is maintained for                  
workers from Japan (R. Nakmura's statement                             
[R. Nakamura, 1985]), from U.S.A. (authors                        
claim Ciccone A., Hall R. [Ciccone A., Hall R.,                       
1996]. Ciccone A. has calculated this dependence for                        
cities in France, Germany, Italy, Spain, United                  
Kingdom. Increase GDP as a result of the                        
increase townspeople, exceeding 4.5% [Ciccone A.,                
2002].  

According to other estimates, calculations, e.g. [Békés 
G . Harasztosi P., 2010], the focus of work in cities 
generate effects that exceed 16% of GDP. Similar results 
were obtained and the authors of the works [Vakhintov V., 
2010] and [Bruhart M., Mathys N., 2008]. Negative                           
results or no correlation between the number of  
population in cities and labor productivity for cities               
from Russia, the authors of works [Hill F., Gaddy C., 
2003] explains the cities of North East were formed                   
by forced deportations, with unskilled workers. Addition, 
the moderate increasing of work efficiency in large cities                    
due to the fact that cities in Russia do not produce,                   
they consume. Production is located where raw materials 
are acquired, energy resources [White A. 2007], [Buckley 
R., E. Gurenco, 1998]. 

Urbanization in the majority of countries,                  
stimulates intellect population growth, labour  
productivity, help to create "comfort" productive, 
unproductive. 

In the world and in Europe urban population                            
is growing. Northern Europe in 2005 with 83.7%                   
exceeded the world average of 1.7 times; the average                   
in  Europe is 1.16 times. Of the four regions of Europe                 
the urbanization of the population was minimal                          
in the South Europe by about 9% below the average 
Europe (Table 4). According to research by 2030 the 
world's urban population will be about 60%, Europe - 78% 
Eastern Europe-74%, Northern Europe - 88% South 
Europe - 74%, Western Europe - 83%. Northern Europe 
region it becomes more attractive, the number of cities                      
increases, exceeding the world average of 1.46 times and 
that of Europe - 1.12 times. Exceedances more «slow»               
are due to increased urbanization in the world, in           
Europe.   
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Tabelul 4 /Table 4 
Evoluţia ponderii populaţiei urbane şi nivelul ratei de creştere a populaţiei urbane pe glob şi în Europa/ 
Evolution of the urban population and the urban population growth rate in the world and in Europe 

 

Regiunea/Region 

Ponderea populaţiei 
urbane în 2005/ 

(%)Urban population in 
2005 (%) 

Ponderea populaţiei 
urbane în 2030 

(%)/Share of urban 
population in 2030 (%) 

Rata anuală de creştere 
în urban 2000-2005/ 

Annual rate of urban 
growth in 2000-2005 

Glob/ Globe 48,7 59,9 2,0 
Europa/ Europe 72,2 78,3 0,1 
Europa de Est/ Eastern 
Europe 68,4 73,7 -0,5 

Europa de Nord/ 
Northern Europe 83,7 87,7 0,4 

Europa de Sud/ South 
Europe 66,3 74,3 0,7 

Europa de Vest/ Western 
Europe 77,0 82,6 0,4 

Sursa/Source: [World Urbanization Prospects, The Bulletin, 2005, UN] 
 

Urbanizarea populaţiei cu un şir de efecte pozitive 
asupra creşterii economice contribuie şi la creşterea 
natalităţii pe glob şi în Europa. Europa de Nord este lideră 
la „urbanizare”, dar nu şi la „natalitate”. Creşterea 
„confortului” nu este suficientă pentru asigurarea creşterii 
natalităţii. Natalitatea este maximă în regiunile cu o 
dezvoltare relativ redusă. În Africa, în perioada anilor 
(1975-1980), a constituit 45,8% – depăşiseră media 
natalităţii pe glob de 1,63 ori. Natalitatea în Europa de 
Nord a fost, în aceşti ani, sub nivelul mediu al Europei – 
cu 10%, sub nivelul natalităţii pe glob – cu 52% şi în 
Africa – cu 71% (Tabelul 5). 

Urbanization of population with a series of positive 
effects on economic growth contributes also and to 
increasing of fertility in the world, in Europe,                          
Northern Europe is leading in "urbanization" but is not the 
leader and at "birth". Increasing of "comfort" is not    
sufficient for growth birth. Birth is highest in areas with 
relatively low development. In Africa during the period of 
(1975-1980) birth was of 45.8%, exceeded the world 
average fertility of 1.63 times. Birth in Northern Europe 
region was in these years, below the European average of 
10%, as the birth rate in the world, in Africa by 52% and 
71% (Table 5). 
 

Tabelul 5 /Table 5 
Evoluţia natalităţii pe glob, în Europa şi pe mari regiuni continentale între anii 1975 şi 2020 (%)/ 

Evolution of birth in the world, in Europe and large continental regions between 1975 and 2020 (%) 
Regiunea /Region 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2005-2010 2015-2020 

Glob/ Globe 28,1 26,9 22,5 20,3 18,5 
Europa/ Europe 14,8 13,7 10,2 10,1 9,7 
Europa de Est/ Eastern 
Europe 

16,8 15,5 9,2 10,2 9,5 

Europa de Nord/ 
Northern Europe 

13,5 13,7 12,0 11,0 11,4 

Europa de Sud/ South 
Europe 

15,9 11,7 10,1 9,9 8,7 

Europa de Vest/ Western 
Europe 

11,9 12,2 10,9 9,8 9,8 

America de Nord/ North 
America 

15,1 15,7 14,1 13,5 12,6 

America de Sud/ South 
America 

32,0 27,0 22,6 19,7 16,9 

Africa/ Africa 45,8 43,1 38,7 36,3 32,1 
Oceania/ Oceania 21,2 20,2 18,8 16,2 15,5 

Sursa/Source: [United Department of Economic and Social affairs Population, Division World Population Prospects, 
The 2004 Revision, volume I, Comprehensive tables]. 

 
Tendinţe generale despre nivelul natalităţii. În 

perioada anilor 1975-2020 natalitatea pe glob se reduce 
General trends of birth rate: during the years (1975-

2020) birth: in the world is reduced annually by about 
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anual cu cca 0,258%; în Europa – cu 0,13%. Natalitatea în 
Europa este de 2 ori mai redusă decât natalitatea pe glob. 
Africa continuă să fie „lider” la nivelul natalităţii, care se 
va reduce anual cu 0,43%, dar va depăşi nivelul natalităţii 
pe glob de 1,74 ori şi pe al Europei – de 3,31 ori. În 
Europa, către anul 2020, lider la nivelul natalităţii va 
deveni regiunea Europa de Nord, care este lideră şi la 
nivelul urbanizării populaţiei. Creşterea nivelului de 
natalitate în Europa de Nord este mai mult o excepţie decât 
o tendinţă. Este evident, că natalitatea este mai mare în 
regiunile cu dezvoltare economică mai redusă. Europa de 
Nord cu o natalitate de 11,4% depăşeşte media Europei de 
1,18 ori, Europa de Est – de 1,2 ori, Europa de Sud – de 
1,31 ori şi Europa de Vest – de 1,16 ori. Acest trend este 
explicat prin nivelul de fertilitate pe glob şi în Europa în 
anii 1975-2020. Nivelul de fertilitate al regiunii Europa de 
Nord este totuşi o „consecinţă” şi nu o „cauză”. Creşterea 
fertilităţii în Europa de Nord este generată de politicile 
demografice promovate de către guvernele din ţările 
nordice. În anii 1975-1980 nivelul fertilităţii în Europa de 
Nord a constituit: 0,46% – din nivelul fertilităţii pe glob; 
0,92% – din nivelul fertilităţii în Europa. Trendul 
fertilităţii în Europa de Nord s-a schimbat, începând cu 
anii 2005-2010 (Tabelul 6). În această perioadă Europa de 
Nord după nivelul fertilităţii depăşeşte Europa de 1,17 ori. 
Tendinţa se menţine şi pentru următorii ani. Către anul 
2015 nivelul de fertilitate al Europei de Nord îl va depăşi 
pe cel din anul 2005 de 1,07 ori sau cu 7%. Europa de 
Nord devine lideră, după nivelul de fertilitate, printre cele 
patru regiuni ale Europei. Este o regiune cu nivelul maxim 
de urbanizare a populaţiei, cu creşterea natalităţii, a 
nivelului de profesionalism şi se transformă în regiune-
etalon. 

Fertilitatea în Europa are valori mai mici decât în 
mediu pe glob şi în raport cu celelalte continente. 

0.258% in Europe will reduce by 0.13%, birth rate in 
Europe is 2 times lower than the birth rate in the world; 
Africa continues to be the "leader" in the birth rate, which 
will reduce annually with 0.43%, but will exceed the birth 
rate of 1.74 times in the world, 3.31 times of Europe. In 
Europe by 2020 leading in to birth rate would become 
Northern Europe region, which is leading to population 
urbanization level. Increased birth rate in Northern Europe 
is more an exception than a trend. Is known that the birth 
rate is relatively higher in regions with relatively low 
economic development. Northern Europe with a                       
birth rate of 11.4% exceeds 1.18 times the average 
European, Eastern European - of 1.2 times, South                   
Europe of 1.31 times and of 1.16 times in Western   
Europe. This trend is explained by the level of fertility in 
the world, in Europe in the years 1975-2020. Level of 
fertility of the region Northern Europe is still a 
"consequence" and not a "cause". Increasing fertility in 
Northern Europe is generated by demographic policies 
promoted by the governments of the Nordic countries.               
In the years 1975-1980 the level of fertility in Northern 
Europe has been: 0.46% of the world's fertility level and 
0.92% of the level of fertility in Europe. Fertility                      
trend in Northern Europe region has changed since the 
years 2005-2010 (Table 6). During this period Northern 
Europe after the fertility exceeds Europe of 1.17 times. 
Trend persists for next years. By 2015 the fertility of 
Northern Europe will exceed that of 2005 by 1.07 times or 
7%, Northern Europe became leader in fertility level 
among the four regions of Europe. Region with the 
maximum level of urbanization of population, birth rate 
increases, the level of professionalism turns in the region-
standard. 

Fertility in Europe has values lower than the world 
average and relative to other continents. 
 

Tabelul 6 /Table 6 
Evoluţia fertilităţii pe glob, în Europa şi pe celelalte continente între anii 1975 şi 2020  

(nr. de copii pentru o femeie)/ The evolution of fertility in the world, in Europe and on other  
continents between 1975 and 2020 (number of children per a woman) 

Regiunea /Region 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2005-2010 2015-2020 
Glob/ Globe 3,92 3,38 2,79 2,55 2,38 
Europa/ Europe 1,97 1,83 1,40 1,43 1,53 
Europa de Est/ Eastern 
Europe 

2,07 2,10 1,28 1,31 1,41 

Europa de Nord/ 
Northern Europe 

1,81 1,84 1,68 1,67 1,78 

Europa de Sud/ South 
Europe 

2,25 1,56 1,32 1,39 1,49 

Europa de Vest/ Western 
Europe 

1,65 1,57 1,52 1,56 1,64 

Sursa/Source: [United Department of Economic and Social affairs Population, Division World Population Prospects, 
The 2004 Revision, volume I, Comprehensive tables]. 

 
Schimbări calitative în regiunea Europa de Nord s-au 

produs, începând cu anii 2005-2010 şi în ce priveşte 
evoluţia mortalităţii populaţiei umane. Pentru prima dată 
regiunea a devenit lideră şi la acest indicator demografic; 
mortalitatea a constituit şi continuă să constituie 10,2%; a 

Qualitative changes in Northern Europe region 
occurred, beginning with the years 2005-2010 and                     
in the evolution of the human population mortality. For the 
first time the region became leader and at this 
demographic indicator, mortality was and continues to be 
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realizat valoarea minimă printre valorile respective ale 
celor patru regiuni. Mortalitatea regiunii Europa de Nord 
este mai mică decât media Europei de 1,22 ori, în 
comparaţie cu mortalitatea în regiunile Europa de Est, 
Europa de Vest – respectiv de 1,45; 1,1 şi 1,07 ori. Deci, 
creşterea nivelului de urbanizare a populaţiei contribuie la 
crearea controlului vital, la reducerea nivelului de 
mortalitate (Tabelul 7). 

10.2%, made the minimum value among the respective 
values the four regions. Mortality region Northern Europe 
is lower than the average in Europe of 1.22 times, than 
mortality in Eastern Europe, Western Europe respectively 
1.45, 1.1, 1.07 times. A conclusion could be made: 
increasing urbanization of the population contribute to the 
creation to vital control to reduce the level of mortality 
(Table 7). 

 
Tabelul 7 /Table 7 

Reducerea mortalităţii generale pe glob, în Europa şi pe celelalte continente între anii 1975 şi 2020/ (%)/ 
Reducing mortality worldwide, in Europe and on other continents between 1975 and 2020 (%) 

Regiunea / Region 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2005-2010 2015-2020 
Glob/ Globe 10,8 9,7 9,1 8,9 8,8 
Europa/ Europe 10,4 10,6 11,5 11,9 12,4 
Europa de Est/ Eastern 
Europe 

10,4 11,1 13,5 14,6 14,8 

Europa de Nord/ Northern 
Europe 

11,4 11,1 10,8 10,2 10,2 

Europa de Sud/ South 
Europe 

9,1 9,1 9,5 10,2 11,2 

Europa de Vest/ Western 
Europe 

11,1 10,5 10,0 10,9 10,9 

Asia/ Asia 10,3 8,9 7,9 7,5 7,5 
America de Nord/ North 
America 

8,5 8,7 8,2 8,3 8,5 

America de Sud/ South 
America 

7,2 6,8 6,4 6,3 6,5 

Africa/ Africa 17,2 14,8 15,0 14,8 12,6 
Oceania/ Oceania 8,9 8,2 7,7 7,4 7,6 

Sursa/Source: [United Department of Economic and Social affairs Population, Division World Population Prospects, 
The 2004 Revision, volume I, Comprehensive tables]. 

 
Sporul (creşterea) natural sau, altfel spus, excedentul 

natural pe glob, în profilul continentelor, este diferit. 
Lideră după acest indicator este Africa, cu media anuală de 
2,9%. Excedentul natural în Africa este în descreştere – de 
la 5,72% în anii 1975-1980 până la 4,7% în anii 2005-
2010. Către anul 2020, conform datelor din tabelul 8, 
excedentul natural în Africa va constitui 3,92%. Următorul 
„producător” de resurse umane este regiunea America 
Latină – cu un excedent natural de 2,1% (mai mic de cel al 
Africii cu 0,8%). Sporul maxim în America Latină a fost în 
anii 1975-1980 (5,08%), minim – 3,3% în anii 2005-2010.  

Growth (increase) natural or in other words, natural 
surplus in the world on continents profile is different. The 
largest indicator is Africa with an annual average of 2.9%. 
Natural surplus in Africa is decreasing from 5.72% in the 
years 1975-1980 up from 4.7% in 2005-2010. By 2020, 
according to data from Table 8, natural surplus in Africa 
will be 3.92%. Next "producer" of human resources is 
Latin America the region with a natural surplus of 2.1% 
(less than that of Africa with 0.8%). Maximum growth in 
Latin America was in the years 1975-1980 (5.08%), low - 
3.3% in 2005-2010. 
 

Tabelul 8 /Table 8 
Evoluţia excedentului natural pe glob, în Europa şi pe celelalte continente între anii 1975 şi 2020 (%)/ 

The evolution of natural surplus in the world developments in Europe and on other continents  
between 1975 and 2020 (%) 

Regiunea/ Region 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2005-2010 2015-2020 
Glob/ Globe 17,2 16,1 15,2 11,5 9,2 
Europa/ Europe 4,6 2,7 -0,5 0,9 1,0 
Asia/ Asia 20,4 18,6 15,7 13,5 11,1 
America de Nord/ North 
America 

7,8 7,9 5,9 5,4 4,8 

America Latină/ Latin 
America 

25,4 21,7 17,1 16,5 14,2 

Africa/ Africa 28,6 30,5 27,7 23,5 19,6 
Oceania/ Oceania 13,1 12,4 11,3 10,7 9,3 

Sursa/Source: [United Department of Economic and Social affairs Population, Division World Population Prospects, 
The 2004 Revision, volume I, Comprehensive tables]. 
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Către anul 2020, conform [United Department of 
Economic and Social affairs Population,  2004], sporul 
natural în America Latină va constitui 2,84%. Următorul 
„producător” de resurse umane este Asia. Sporul natural 
mediu anual în Asia constituie 1,76%, este în descreştere 
de la 4,08%, în anul 1975, până la 2,7%, în anul 2010. 
Către anul 2020 excedentul natural în Asia va constitui cca 
2,2%. „Producătorii” principali de resurse umane sunt 
regiunile Africa, America latină şi Asia. Excedentul 
natural este minim în Europa (Tabelul 8). 

În perioada anilor 1975-2020 excedentul natural a fost în 
permanenţă cel mai redus în comparaţie cu indicatorul respectiv 
din restul regiunilor. În Europa a existat o perioadă (1995-
2000), când excedentul natural a fost negativ (-0,5%). 
Actualmente excedentul natural al Europei este în uşoară 
creştere (0,9-1,0%) (Tabelul 9). În concluzie, creşterea 
potenţialului economic, urbanizarea populaţiei sunt în 
dependenţă inversă cu sporul excedentului natural al populaţiei 
umane; creşterea intelectuală, profesională a populaţiei reduce 
considerabil creşterea excedentului natural. 

By 2020, according to [United Department of 
Economic and Social Affairs Population, 2004],                     
the natural growth in Latin America region will be 
represented 2.84%. Next 'producer' HR - Asia. Average 
annual natural growth in Asia is 1.76%, is down from 
4.08% in 1975 to 2.7% in 2010. Natural surplus by 2020 in 
Asia will be about 2.2%. Otherwise read: "manufacturers" 
human resources are the main regions Africa, Latin 
America, Asia. Natural surplus is minimal in Europe 
(Table 8). 

During 1975-2020 natural surplus was always                 
lowest compared with this indicator in the other                
regions. In Europe there was a period (1995-2000) when 
natural surplus was negative (-0.5%). Currently               
Europe's natural surplus is slightly higher (0.9 to 1.0%) 
(Table 9). A conclusion: increasing economic potential, 
urbanization of population growth are dependent reverse 
natural population surplus human intellectual growth, 
professional growth reduces the natural surplus   
population. 
 

Tabelul 9 /Table 9 
Evoluţia speranţei de viaţă pe glob, în Europa şi pe celelalte continente între anii 1975 şi 2020 (%)/ 

Evolution of life expectancy in the world, in Europe and on other continents between 1975 and 2020 (%) 
Regiunea/ Region 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2005-2010 2015-2020 

Glob/ Globe 59,9 62,9 64,6 66,5 68,9 
Europa/ Europe 71,5 73,1 73,2 74,3 76,0 
Asia/ Asia 58,6 62,3 65,7 68,8 71,4 
America de Nord/ North America 73,3 74,0 76,7 78,2 79,4 
America de Sud/ Latin America 62,6 66,4 69,9 72,7 73,7 
Africa/ Africa 48,7 51,5 49,9 49,8 53,9 
Oceania/ Oceania 67,4 7,04 72,5 75,1 77,1 

Sursa/Source: [United Department of Economic and Social affairs Population, Division World Population Prospects, 
The 2004 Revision, volume I, Comprehensive tables]. 

 
În diferite ţări speranţa de viaţă este diferită. După 

acest indicator, Elveţia este lideră în lume cu 79,4 – în anii 
1995-2000; 81,1 – în anii 2005-2010. Conform [United 
Department of Economic and Social affairs Population, 
2004] către anul 2020 speranţa de viaţă în Elveţia va 
constitui 82,3 de ani sub nivelul la care aspiră Islanda de 
82,7 de ani. După speranţa de viaţă în anii 2015-2020 
lidere vor deveni ţările: Suedia (82,2); Islanda (82,7); 
Elveţia (82,3); Franţa (81,3); Italia (81,8); Spania (81,4) şi 
Norvegia (81,5). Aportul la creşterea speranţei de viaţă îşi 
aduc mulţi factori, inclusiv urbanizarea populaţiei umane 
(Tabelul 10). 

Life expectancy in different countries is different. By 
this indicator Switzerland is the world leader with 79.4, 
81.1 periods (1995-2000), (2005-2010). According to 
[United Department of Economic and Social Affairs 
Population, 2004] by 2020 life expectancy in Switzerland 
will be 82.3 years below to aspiring Iceland 82.7 years. 
When life expectancy in period of 2015-2020 will be 
leading countries: Sweden (82.2), Iceland (82.7), 
Switzerland (82.3), France (81.3), Italy (81.8), Spain 
(81.4), Norway (81.5). Contribution to increasing life 
expectancy brings their several factors including 
urbanization of the human population (Table 10). 

 

Tabelul 10 /Table 10 
Valorile speranţei de viaţă la naştere în ţările din Europa între anii 1995-2020 / 

Values of life expectancy at birth in European countries between 1995-2020 
Europa/ Europe 1995-2000 2005-2010 2015-2020 

Suedia / Sweden 79,3 80,8 82,2 
Islanda/ Iceland 79,2 79,4 82,7 
Elveţia / Switzerland 79,4 81,1 82,3 
Franţa/ France 78,5 80,0 81,3 
Italia / Italy 78,8 80,6 81,8 
Spania / Spain 78,4 80,1 81,4 
Norvegia / Norway 78,2 80,2 81,5 

Sursa/Source: [United Department of Economic and Social affairs Population, Division World Population Prospects, The 2004 
Revision, volume I, Comprehensive tables]. 
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Un indicator cu efecte multiple este ponderea grupelor 
de vârstă în regiunile considerate. Evoluţia acestui 
indicator este prezentată în Tabelul 11, pornind de la 
ipoteza, că grupul populaţiei cu vârsta de 15-65 de ani este 
grupul productiv, activ, funcţional, iar grupele cu vârstele 
de 0-14 şi 65-100 ani, sunt grupe pasive. 

 În anul 1975, pe glob, la 27,2% de populaţie activă 
reveneau 72,8% de populaţie pasivă; unui procent de 
populaţie activă îi reveneau 2,68% de populaţie                       
pasivă. După acelaşi indicator, în Europa, la un                      
procent de populaţie activă îi reveneau 2,05% de populaţie 
pasivă. „Povara” demografică în Europa era sub cea 
globală cu 0,63%. În anii 1985, 1995, 2005 şi 2015 acest 
decalaj a constituit respectiv 0,58%, 0,6%, 0,64% şi 
0,24%. 

An indicator with multiple effects is weight age groups 
in the regions considered. The evolution of this indicator is 
presented in Table 11 assuming that the population in age 
group of 15-65 years is productive, active, functional 
group, and groups of ages (0-14), (65-100) are passive 
groups. 

In 1975 the world at 27.2% of the economically active 
population 72.8% of the population incumbent passive, a 
percentage of the economically active population 
incumbent 2.68% passive population. By the same 
indicator in Europe at 1% of active population incumbent 
passive population 2.05%. " The burden " population in 
Europe was below the world population with 0.63%. In the 
years 1985, 1995, 2005, 2015 this gap was respectively 
0.58%, 0.6%, 0.64%, -0.24%. 

 
Tabelul 11 /Table 11 

Evoluţia ponderii de vârstă pe glob şi în Europa între anii 1975-2015 (%)/ 
Evolution of the proportion of elderly in the world and in Europe between 1975-2015 (%) 

Regiunea şi grupele  
de vârstă/  

Region and 
 age groups 

1975 1985 1995 2005 2015 

Glob/ Globe      
0-14 ani/0-14 years 38,8 33,5 31,5 28,5 25,9 
15-65 ani/15-65 years 27,2 28, 27,5 28,3 38,9 
Peste 65 ani/ Over 65 
years 5,7 5,9 6,5 7,4 8,4 

Peste 80 ani/ Over 80 
years 0,8 0,9 1,1 1,3 1,7 

Europa/ Europe      
0-14 ani/0-14 years 23,7 21,3 19,2 15,8 15,2 
15-65 ani/15-65 years 32,8 32,3 33,0 34,6 34,9 
Peste 65 ani/ Over 65 
years 11,4 11,9 14,0 15,9 17,4 

Peste 80 ani/ Over 80 
years 1,8 2,4 3,1 3,5 4,6 

Sursa/Source: [United Department of Economic and Social affairs Population, Division World Population Prospects, 
The 2004 Revision, volume I, Comprehensive tables]. 
 

Către anul 2015 numărul populaţiei active de pe glob va 
creşte până la 8,9%, iar în Europa până la 34,9% (Tabelul 
11). Creşterea numărului persoanelor active se explică prin 
urbanizarea intensivă a populaţiei. Un indicator mai mult 
filosofic, decât important, este evoluţia ponderii populaţiei 
pe sexe. Până a trece la analiza datelor din Tabelul 12, să 
aducem câteva constatări de caracter filosofic. Natura a 
abilitat „femela” (toate fiinţele) cu anumite responsabilităţi 
suplimentare în raport cu „masculul”. Femela este aceea, 
care decide pe cine să reproducă. Ea trebuie să dispună de 
variante, să-l aleagă pe masculul cu anumite calităţi 
superioare. De aceea natura are grijă ca, numărul 
„masculilor” să-l depăşească pe cel al „femelelor”. În 
societatea umană, în mediu, pe Terră, anual, se nasc 51% de 
băieţi şi 49% de fetiţe. 27 de ani este vârsta când numărul 
bărbaţilor şi a doamnelor se egalează. După vârsta de 27 de 
ani numărul procentual este în defavoarea bărbaţilor, aceştia 
devin tot mai puţini la număr. 

By 2015 number of the active population of the world 
will increase up to 8.9% in Europe and up to 34.9%                   
(Table 11). Increasing of the number of active people is 
explained by intensive urbanization of the population. An 
indicator more philosophical than important is the 
evolution of the population by sex. By moving to analysis 
of Table 12, we’ll bring some philosophical findings. 
Nature entitled "female" (all beings) with some additional 
responsibilities in relation to the "male". The female is the 
one who decides whom to reproduce. It must have      
variants to choose males with certain quality. Therefore 
nature take "care" that number of "male" to exceed                        
that of "female". In human society are born average    
annual Earth 51% of boys and 49% girls. At the age                      
of 27 years is the age when the number of men and ladies 
are equals. After the age of 27 years is detrimental 
percentage number of men, they are becoming fewer in 
number. 
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Tabelul 12 /Table 12 
Evoluţia ponderii populaţiei pe sexe, la nivelul globului şi al Europei, în perioada  anilor 1975-2015 (%)/ 

Evolution of the population by gender, globally and in Europe, during 1975-2015 (%) 
Regiunea şi grupele de vîrstă/ Region and age groups 1975 1985 1995 2005 2015 

Glob/ Globe      
Masculin/ Male 50,2 50,3 50,3 50,2 50,1 
Feminin / Female 49,8 49,7 49,7 49,8 49,9 
Rata de persoane de sex masculin la 100 de femei/ Rate of 
males to 100 females 101,0 101,2 101,4 101,0 100,8 

Europa/ Europe      
Masculin/ Male 47,7 47,9 48,1 48,3 48,0 
Feminin / Female 52,3 52,1 51,9 51,7 52,0 
Rata de persoane de sex masculin la 100 de femei/ Rate of 
males to 100 females 91,5 92,9 92,9 92,7 92,5 

Sursa/Source: [United Department of Economic and Social affairs Population, Division World Population Prospects, 
The 2004 Revision, volume I, Comprehensive tables]. 

 
Revenind la datele din tabelul 12, observăm că, pe glob, 

numărul bărbaţilor se menţine la cca 50,25%. În Europa acest 
indice, în perioada anilor 1975-2015, constituie pentru bărbaţi 
cca 48%.  

Concluzii. Nivelul de dezvoltare regională, în mare 
măsură, este determinat de structura urban-rurală. Regiunile 
cu înalt nivel de ocupare a populaţiei, în spaţiul rural, sunt 
sortate regresului social şi economic. Numărul populaţiei 
umane din spaţiul rural, trebuie să se reducă din două 
considerente: în baza creşterii productivităţii, eficienţei 
muncii în activităţile agricole, în necesitatea de a elimina din 
agricultură o bună parte din locuitori; în regiune este necesar 
de crescut evolutiv numărul oraşelor, municipiilor, 
aglomeraţiilor umane dotate cu locuri de muncă, care necesită 
un înalt nivel de educaţie, cultură şi profesionalism. Astfel de 
tendinţe se fac, de regulă, fără a fi „decretate”, impuse 
administrativ. Pârghiile de bază în procesele de urbanizare 
sunt: dotarea agriculturii cu fonduri (capital) productive 
eficiente, de performanţă economică; crearea cererii de muncă 
(bine remunerată) în spaţiul urban. Crearea oraşelor prin 
„deportarea” ţăranilor din spaţiul rural în cel urban este o 
modalitate nereuşită de urbanizare a populaţiei. Nivelul 
profesionist cultural al populaţiei din spaţiul rural şi cel urban 
sunt diferite. Crearea centrelor de instruire, de recalificare a 
populaţiei din spaţiul rural, de orientare a acestea spre o altă 
formă de muncă sunt activităţi necesare, pe care trebuie să le 
organizeze autorităţile administrative centrale, regionale. 
Instruirea populaţiei rurale trebuie efectuată din contul 
bugetului de stat, regional gratuit pentru doritori. Creşterea 
nivelului de urbanizare este resimţită în toată lumea. 
Progresul tehnico-ştiinţific, tehnologic, necesitatea de braţe de 
muncă în oraşe au generat creşterea urbanizării populaţiei 
către anul 2025, în comparaţie cu anul 1985: în Oceania – cu 
67%, în Africa – cu 43%, în America de Sud – cu 73%, în 
America de Nord – cu 44%, în Asia – cu 64%, în Europa de 
Vest – cu 10%, în Europa de Sud – cu 6%, în Europa de Nord 
– cu 12 % şi pe glob – cu 6,3%. Urbanizarea oferă populaţiei 
un şir de posibilităţi: fiecare individ îşi poate dezvolta 
calităţile profesioniste individuale, iar acestea vor fi solicitate 
în oraşele cu mari posibilităţi; individul este cointeresat să-şi 
sporească intelectul pentru a deveni util societăţii, pentru a-şi 
creşte nivelul de trai şi calitatea vieţii. Urbanizarea oferă 

Let us return to the data in Table 12, percentage                      
of males in the world remains at about 50.25%.                      
In  Europe this index during 1975-2015 for men is about      
48%.  

Conclusions. Level of regional development,                      
largely determined by the structure: urban-rural. Regions 
with high employment rate in rural areas are sorted      
socially and economically regress. Rural human 
population have to be reduced from two considerations: 
productivity growth, labour efficiency in agriculture, the 
need to eliminate much of the agricultural population, in 
the region is necessary to increase evolutionary number of 
cities, municipalities, human agglomerations            
provided with jobs that require a high level of education, 
culture and professionalism. Such trends are usually 
without being "decreed" administrative requirements. 
Basic levers in urbanization processes: supplying 
agriculture with funds (the capital) efficient                   
productive, economic performance, creating demand                    
for labour (well paid work) in urban areas. Creating                     
cities with "deportation" peasants in the rural areas is a 
means of unsuccessful population urbanization. Cultural 
level of the population employed in rural areas, urban 
areas are different. Establish training, retraining rural 
population, guidance them to another form of                
employment are necessary activities to be organized 
central administrative authorities, regional. Training                 
rural population must be made in the state budget, 
regional. Increased urbanization is felt worldwide. 
Technical and scientific progress, technology, the need for 
labour in cities have generated increasing urbanization of 
the population by 2025 compared with 1985: in Oceania 
with 67%, Africa with 43%, in South America with 73% in 
America North with 44%, Asia 64%, Western Europe 
10%, in South with 6% in Northern Europe with 12%,                  
the world with 6.3%. Population urbanization offers a                 
number of possibilities: each individual can develop                    
their individual professional skills and in cities with                 
high possibility they will be required, the individual is 
interested to increase intellect to become useful                          
to the society, to raise the standard of living quality                        
of life. Urbanization offers opportunities to create                           
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posibilităţi în crearea infrastructurii sociale, productive, la 
preţuri per unitate mult mai reduse. Confortul social este în 
dependenţă directă cu numărul populaţiei din aglomeraţia 
respectivă. În ţările puternic dezvoltate (care sunt exemplu 
pentru întreaga lume) numărul populaţiei urbane depăşeşte 
80% din numărul total al locuitorilor ţării. Oraşele municipale 
din regiuni devin atrăgătoare nu numai de muncă calificată 
din spaţiul rural, dar şi din ţară, din exterior. Pentru investitori, 
aglomeraţiile mari de populaţie umană (oraşele, municipiile)  
sunt „capacităţi” de braţe de muncă calificată, sunt pieţe 
pentru comercializarea produselor, serviciilor. 

social productive, infrastructure, at unit prices                          
much lower. Social comfort depends directly                              
on the number of people in that crowd. In highly 
developed countries (which are an example to the hole 
world) urban population exceed 80% of the total country 
population. Municipal cities regions become attractive not 
only skilled labour in rural areas and in the country                    
from abroad. For investors, large human                        
population agglomerations (towns and municipalities) are 
"capacity" of qualified manpower are market to market 
products, services. 
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