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Demografia studiaza fenomene si procese cu privire la numarul,
reparti?ia geografica, structura, densitatea, miscarea popula?iei
umane si compozi?ia ei pe grupe de varsta. Aceastea se studiaza
cu ajutorul metodelor cantitative.
Situa?ia demografica a Romaniei in ultimii ani arata o scadere a
popula?iei ca urmare a sporului natural negativ. In ?ara noastra,
principalul grup etnic il formeaza romanii, acestia reprezentand
88.9% din totalul popula?iei, conform recensamantului realizat in
anul 2011. Dupa romani, urmatoarea comunitate etnica importanta
este cea a maghiarilor, care reprezinta 6.5% din popula?ie.
Conform datelor oficiale, in Romania traiesc 665.000 de rromi.
In ceea ce priveste religia, cea mai mare parte a popula?iei
Romaniei se declara de religie
ortodoxa. De asemenea, importante comunita?i religioase ce
apar?in altor religii decat ortodoxia sunt reprezentate de
romano-catolici, protestan?i, penticostali si greco-catolici. Astfel,
popula?ia crestina din Romania reprezinta 99.3% din totalul
popula?iei ?arii.
Datele statistice furnizate de Institutul Na?ional de Statistica
evidentiaza o scadere a populatiei stabile din Jude?ul Bacau in
perioada dintre ultimele doua recensaminte (1992 si 2002), tendinta
care continua si in prezent. Fata de situatia existenta la
recensamantul din 2002, populatia stabila a Jude?ului Bacau a
inregistrat una dintre cele mai mari scaderi de la nivel na?ional
(12.0%).
Populatia judetului Bacau este repartizata in 3 municipii si 5 orase,
85 de comune si 491 sate.
DEMOGRAFIE
Evolu?ia popula?iei din comuna Parincea
Evolu?ia popula?iei din comuna Parincea prezinta un trend
descendent in perioada 2008-2014, potrivit datelor furnizate de
Institutul Na?ional de Statistica.
In anul 2014, popula?ia comunei Parincea inregistra o valoare de
3739 locuitori, reprezentand 0.5% din totalul popula?iei jude?ului
Bacau, respectiv 0.09% din totalul popula?iei de la nivelul regiunii
Nord-Est.
Raportat la anul 2008, popula?ia comunei Parincea a scazut cu
3.8% in anul 2014. Reducerea popula?iei se datoreaza, in principal,
migra?iei, care s-a accentuat puternic cu ca?iva ani inainte de
aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dar si dupa aderare. Un
alt motiv al reducerii numarului de locuitori este sporul natural
negativ, numarul persoanelor decedate fiind mai mare decat
numarul celor nascute vii. De asemenea, si mortalitatea infantila
accentueaza reducerea popula?iei. In Romania, acest fenomen
demografic este la cele mai ridicate cote din intreaga Uniune
Europeana.
In ceea ce priveste distribu?ia popula?iei din comuna pe sexe, se
observa ca popula?ia de sex masculin este mai numeroasa
comparativ cu cea de sex feminin.
Comparativ cu anul 2008, in anul 2014 popula?ia masculina a
scazut cu 2.5%, iar cea feminina cu 5.3%.
La nivel jude?ean, popula?ia a inregistrat o scadere cu 1.4% in
anul 2014 comparativ cu anul 2008.
Scaderea popula?iei este un fenomen intalnit si la nivel na?ional,

astfel, Romania se afla in al 26-lea an de declin demografic.
Comparand rezultatele de la recensamantul din 2002 cu cele de la
recensamantul din 2011, se poate observa ca popula?ia Romaniei
a inregistrat o scadere cu 12.2%, fiind una dintre cele mai drastice
scaderi de la nivelul Uniunii Europene.
Alarmant este faptul ca in perioada urmatoare
se previzioneaza scaderi si mai accentuate ale numarului de
locuitori din Romania, fenomen strans legat si de reducerea ratei
de natalitate.

