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20141) 2015 2016 20172)

Total 19916451 19819697 19706529 19644350

Pe sexe

Masculin 9730258 9680537 9628271 9602578

Feminin 10186193 10139160 10078258 10041772

Pe grupe de vârstã

0-14 ani 3094061 3073669 3061624 3057024

15-59 ani 12158078 12003116 11826308 11735082

60 ani ºi peste 4664312 4742912 4818597 4852244

Pe medii

Urban 10728929 10669579 10585664 10531255

Rural 9187522 9150118 9120865 9113095

1)
Date revizuite.

2)
La 1 ianuarie.

Populaþia rezidentã, pe sexe, grupe de vârstã 
ºi medii, la 1 iulie persoane

La 1 ianuarie 2017, populaþia rezidentã a României a fost de 19644,4 mii
locuitori, din care 10,0 milioane femei (51,1%). Valorile negative ale sporului
natural, conjugate cu cele ale soldului migraþiei internaþionale, au fãcut ca
populaþia rezidentã a þãrii sã se diminueze, în perioada 1 iulie 2014 – 1 ianuarie
2017, cu 272,1 mii persoane. Structura pe vârste a populaþiei rezidente poartã
amprenta specificã unui proces de îmbãtrânire demograficã, marcat, în
principal, de scãderea natalitãþii, care a determinat reducerea ponderii
populaþiei tinere (0-14 ani) ºi de creºterea absolutã ºi relativã a populaþiei
vârstnice (de 60 ani ºi peste). La 1 ianuarie 2017 comparativ cu 1 iulie 2014, se
remarcã creºterea uºoarã a ponderii populaþiei tinere (de 0-14 ani) de la 15,5%
la 15,6% ºi creºterea considerabilã a ponderii celei vârstnice (de 60 ani ºi peste),
de la 23,4% la 24,7%. 

Populaþia rezidentã adultã (15-59 ani) la 1 ianuarie 2017 reprezintã 59,7% din
total, în scãdere cu 423 mii persoane faþã de 1 iulie 2014. În cadrul populaþiei
adulte a crescut ponderea grupelor de vârstã 15-19 ani, 40-44 ani, 45-49 ani ºi
a scãzut cea din grupele de vârstã 20-24 ani, 25-29 ani, 30-34 ani, 35-39 ani,
50-54 ani ºi 55-59 ani.

La 1 ianuarie 2017, populaþia rezidentã din mediul urban era de 10,5 milioane
persoane, reprezentând 53,6% din populaþia þãrii.

POPULAÞIE
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% %

Pe sexe Pe medii

Masculin

Feminin

Urban

Rural

Populaþia rezidentã

1) 
La 1 iulie. Date revizuite.

2)
La 1 ianuarie.



Breviar statistic 11

2014 2015 2016 2017

Vârsta medie a populaþiei rezidente 41,21) 41,4 41,6 41,72)

Vârsta medie a populaþiei cu 

domiciliu în România 40,6 40,8 41,0 41,23)

1)
Date revizuite. 

2)
La 1 ianuarie. 

3)
Date provizorii.

aniVârsta medie a populaþiei, la 1 iulie

POPULAÞIE

Vârsta medie a populaþiei rezidente a þãrii a crescut de la 41,2 ani (1 iulie 2014)
la 41,7 ani (1 ianuarie 2017), vârstã medie ce caracterizeazã þãrile cu o populaþie
„adultã”. Populaþia femininã, cu o vârstã medie de 43,3 ani a fost la data de 
1 ianuarie 2017 mai îmbãtrânitã decât cea masculinã cu 3,3 ani. Vârsta medie a
populaþiei dupã domiciliu a crescut de la 40,6 ani (1 iulie 2014) la 41,2 ani 
(1 iulie 2017). Populaþia femininã, cu o vârstã medie de 42,7 ani a fost la data de
1 iulie 2017 mai îmbãtrânitã decât cea masculinã cu 3,0 ani.

2014 2015 2016 20171)

Total 22299730 22260158 22236059 22201702
Pe sexe
Masculin 10885054 10865733 10854424 10838569
Feminin 11414676 11394425 11381635 11363133

Pe grupe de vârstã
0-14 ani 3318773 3293121 3287391 3275444
15-59 ani 14235372 14120879 14009448 13907638
60 ani ºi peste 4745585 4846158 4939220 5018620

Pe medii
Urban 12584794 12562433 12527300 12511238
Rural 9714936 9697725 9708759 9690464

1)
Date provizorii.

Populaþia dupã domiciliu, pe sexe, grupe de vârstã
ºi medii, la 1 iulie persoane
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Populaþia dupã domiciliu, la 1 iulie

% %Pe sexe Pe medii

Masculin

Feminin

Urban

Rural

La 1 iulie 2017 populaþia României dupã domiciliu a fost de 22201,7 mii
persoane, în scãdere comparativ cu 1 iulie 2014 cu 98,0 mii persoane; aceastã
scãdere a fost cauzatã, în special, de sporul natural negativ al populaþiei.

La 1 iulie 2017 comparativ cu 1 iulie 2014, se remarcã reducerea ponderii
populaþiei tinere (de 0-14 ani) de la 14,9% la 14,8% ºi creºterea ponderii celei
vârstnice (de 60 ani ºi peste), de la 21,3% la 22,6%. Populaþia adultã (15-59 ani)
reprezintã 62,6% din total, în scãdere cu 327,7 mii persoane faþã de 1 iulie 2014.
La 1 iulie 2017, populaþia dupã domiciliu din mediul urban era de 12,5 milioane
persoane, reprezentând 56,4% din populaþia þãrii.

1)
Date provizorii.

Notã: Populaþia dupã domiciliu la 1 iulie 2017 - date provizorii.

Populaþia rezidentã la 1 iulie 2014 - date revizuite.
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POPULAÞIE

Natalitatea, mortalitatea ºi sporul natural al populaþiei
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Notã: Pentru perioada 1985-2011 s-a utilizat populaþia dupã domiciliu la 1 iulie
a fiecãrui an.
Pentru perioada 2012-2016 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an,
iar pentru anul 2017 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 ianuarie, estimatã în
condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului
Populaþiei ºi al Locuinþelor -2011.

1) 
Date provizorii.

Sursa: INS, statisticã demograficã.

Natalitate
Rate (la 1000 locuitori)

Mortalitate

Spor natural pozitiv

Spor natural negativ

Evoluþia natalitãþii, mortalitãþii, nupþialitãþii,
divorþialitãþii ºi a sporului natural al populaþiei

2014 20151) 20161) 2017

Miºcarea naturalã a populaþiei (date absolute)

Nãscuþi-vii 1987402) 197491 200009 1894743)

Decese 2549652) 261294 257215 2605993)

- Decese la o vârstã sub 1 an 16322) 1500 1398 13583)

Sporul natural -562252) -63803 -57206 -711253)

Cãsãtorii 1180751) 125454 133183 1426131)

Divorþuri 271881) 31527 30497 311471)

Rate  (la 1000 locuitori)

Nãscuþi-vii 10,02) 10,0 10,1 9,64)

Decese 12,82) 13,2 13,1 13,34)

- Decese la o vârstã sub 1 an 5) 8,22) 7,6 7,0 7,23)

Sporul natural -2,82) -3,2 -3,0 -3,74)

Cãsãtorii 5,31) 5,6 6,0 6,44)

Divorþuri 1,21) 1,4 1,4 1,44)

Notã: Sunt incluºi numai nãscuþii-vii ai cãror mame aveau reºedinþa obiºnuitã în 

România ºi a cãror naºtere a fost înregistratã la oficiile de stare civilã din

România, decesele sub 1 an, respectiv decesele persoanelor cu reºedinþa 

obiºnuitã in România, al cãror deces a fost înregistrat la oficiile de stare civilã

din România. 

Pentru calculul ratelor de natalitate ºi mortalitate în perioada 2014-2016 s-a

utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecarui an, iar pentru anul 2017
populaþia rezidentã la 1 ianuarie, estimatã în condiþii de comparabilitate cu 

rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor-2011.  

Pentru calculul ratelor de nupþialitate, respectiv divorþialitate s-a utilizat

populaþia dupã domiciliu la 1 iulie a fiecãrui an.
1)

Date definitive. 
2)

Date revizuite conform Calendarului de revizuiri al INS.
3)

Date semidefinitive. 
4)

Date provizorii.
5)

Rata mortalitãþii infantile este calculatã prin raportarea numãrului persoanelor

decedate cu vârsta sub 1 an,  care au avut reºedinþa obiºnuitã în România, 

la 1000 nãscuþi-vii cu reºedinþa obiºnuitã în România.

Sursa: INS-Cercetãrile statistice din domeniul demografiei.
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POPULAÞIE

Natalitatea, prima componentã a miºcãrii naturale a populaþiei, a înregistrat în
anul 2017 o scãdere faþã de anul precedent ºi faþã de anul 2014. În condiþiile în
care, pe termen scurt ºi mediu, nu se poate aºtepta ca mortalitatea sã
contribuie semnificativ la reducerea scãderii demografice din România,
natalitatea rãmâne singura componentã asupra cãreia se poate acþiona cu
rezultate eficiente. 

În anul 20171), numãrul de nãscuþi-vii cu reºedinþa obiºnuitã în România a fost
de 189,5 mii persoane, în scãdere cu 10,5 mii faþã de anul 2016 ºi cu 9,3 mii
persoane faþã de anul 20142).

Mortalitatea - a doua componentã a miºcãrii populaþiei - a rãmas ridicatã în
România. Creºterea semnificativã a nivelului acestei componente trebuie luatã
în considerare în perspectiva demograficã a României.

În anul 20171) au decedat 260,6 mii persoane cu reºedinþa obiºnuitã în
România, cu 3,4 mii persoane mai multe decât în anul 2016 ºi cu 5,6 mii
persoane mai multe decât în anul 20142). Numãrul deceselor sub 1 an al
copiilor cu reºedinþa obiºnuitã în România, înregistrate în anul 20171), a fost de
1358 decese sub 1 an, mai puþine cu 40 decese sub 1 an faþã de anul 2016,
respectiv cu 274 decese sub 1 an faþã de anul 20142).

Evoluþia cãsãtoriilor ºi divorþurilor
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Cãsãtorii Divorþuri

mii

În anul 2017 s-au înregistrat 142,6 mii cãsãtorii. Comparativ cu anul 2016,

numãrul cãsãtoriilor a crescut cu 9,4 mii ºi cu 24,5 mii faþã de anul 2014.

În anul 2017 numãrul divorþurilor a fost de 31,1 mii divorþuri, în creºtere cu 650

de divorþuri faþã de anul 2016 ºi cu 4,0 mii faþã de anul 2014.

Notã: Pentru perioada 2014-2016 sunt incluºi numai nãscuþii-vii ai cãror mame aveau

reºedinþa obiºnuitã în România ºi a cãror naºtere a fost înregistratã la oficiile 

de stare civilã din România, decesele sub 1 an, respectiv decesele persoanelor 

cu reºedinþa obiºnuitã in România, al cãror deces a fost înregistrat la oficiile 

de stare civilã din România. 
1)

Date semidefinitive.
2)

Date revizuite conform Calendarului de revizuiri al INS.
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POPULAÞIE

Primele zece oraºe ale þãrii, dupã numãrul persoanelor

cu domiciliul în România, la 1 iulie 2017

Nr. Oraºul1) Numãrul

crt. persoanelor

1. Bucureºti 2104967

2. Iaºi 371889

3. Timiºoara 331004

4. Cluj-Napoca 323108

5. Constanþa 315394

6. Craiova 303321

7. Galaþi 302772

8. Braºov 290167

9. Ploieºti 230523

10. Oradea 221861

1)
Municipiul (reºedinþã de judeþ).

Populaþia rezidentã pe vârste ºi sexe, la 1 ianuarie 2017

Piramida vârstelor reflectã cel mai fidel cronica generaþiilor, evidenþiind

disproporþiile în structura populaþiei, pe vârste ºi sexe. Reducerea numãrului

populaþiei tinere a îngustat ºi mai mult baza piramidei vârstelor. Efectele

demografice ºi economice ale acestei evoluþii se vor resimþi în timp ºi vor

atrage schimbãri la nivelul diferitelor subpopulaþii (populaþia ºcolarã, populaþia

de vârstã fertilã, populaþia în vârstã de muncã).
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POPULAÞIE

2014 2015 2016 20171)

Judeþe - total 42 42 42 42

Sub 300000 6 6 6 6

300000 - 499999 19 19 19 19

500000 - 699999 8 8 9 9

700000 ºi peste 9 9 8 8

Municipii ºi oraºe - total 320 320 320 320

Sub 5000 21 21 21 21

5000 - 19999 191 191 192 191

20000 - 49999 62 62 61 62

50000 - 99999 22 22 21 21

100000 - 199999 13 13 14 14

200000 - 999999 10 10 10 10

1000000 ºi peste 1 1 1 1

Comune - total 2861 2861 2861 2861

Sub 1000 90 94 94 98

1000 - 1999 607 605 612 621

2000 - 4999 1679 1676 1669 1660

5000 - 9999 446 445 446 440

10000 ºi peste 39 41 40 42

1) Date provizorii.

Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul persoanelor
cu domiciliul în România, la 1 iulie

La 1 iulie 20171), în mediul urban aveau domiciliul 12,5 milioane persoane,

reprezentând peste jumãtate din populaþia þãrii. Din cele 320 municipii ºi

oraºe, 85,6% aveau o populaþie sub 50 mii locuitori, reprezentând 18,0% din

populaþia þãrii ºi 32,0% din populaþia urbanã. Oraºele mari (cu peste 100000 de

locuitori) deþin 31,4% din populaþia þãrii ºi 55,7% din populaþia urbanã.

În mediul rural, la 1 iulie 20171), locuiau 9,7 milioane persoane, reprezentând

43,6% din populaþia þãrii. Comunele cu populaþia cuprinsã între 1000 ºi 5000

locuitori au reprezentat 79,7% din numãrul total al comunelor.

În anul 2016, durata medie a vieþii
2)

a continuat sã creascã, ajungând la

75,56 ani, valorile actuale de 72,11 ani la bãrbaþi ºi 79,07 ani la femei fiind

superioare celor din anul 20143), atât pe total, cât ºi pe sexe.

Notã: Pentru perioada 2014-2016 sunt incluºi numai nãscuþii-vii ai cãror mame aveau

reºedinþa obiºnuitã în România ºi a cãror naºtere a fost înregistratã la oficiile

de stare civilã din România, decesele sub 1 an, respectiv decesele persoanelor

cu reºedinþa obiºnuitã în România, al cãror deces a fost înregistrat la oficiile de stare

civilã din România. 
1)

Date semidefinitive.
2)

Date provizorii.
3)

Date revizuite conform Calendarului de revizuiri al INS.
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POPULAÞIE

Durata medie a vieþii, pe sexe (ani)

���������

���������

� �� �� 	� 
�

�
	

���

�
�

���

���������
���

�
�

��������	
���

���

Masculin Feminin

Notã: Datele pentru anul 2017 vor fi disponibile în luna iulie 2018.

În anul 2016, durata medie a vieþii a crescut faþã de 20143) cu 0,18 ani la

populaþia femininã ºi cu 0,14 ani la populaþia masculinã. În anul 2016, femeile

au avut o duratã medie a vieþii mai mare cu 6,96 ani decât bãrbaþii.

Migraþia internã

2014 2015 2016 20171)

Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi rurale,

determinate de schimbarea domiciliului (date absolute)

Total 371677 361083 389373 380202

Din rural în urban 78411 77878 82612 87097

Din urban în urban 111545 105292 108872 111592

Din rural în rural 71063 71266 76939 72110

Din urban în rural 110658 106647 120950 109403

Rate 2) (la 1000 locuitori)

Total 16,7 16,2 17,5 17,1

Din rural în urban 6,2 6,2 6,6 7,0

Din urban în urban 8,9 8,4 8,7 8,9

Din rural în rural 7,3 7,3 7,9 7,4

Din urban în rural 11,4 11,0 12,5 11,3

1)
Date provizorii.

2) 
Pentru calculul ratelor s-a utilizat populaþia dupã domiciliu la 1 iulie a fiecãrui an.

Sursa : INS-Cercetãrile statistice din domeniul demografiei.

În anul 20172) ºi-au schimbat domiciliul în interiorul þãrii 380,2 mii persoane,

mai puþine cu 9,2 mii persoane faþã de anul 2016 (389,4 mii persoane), dar mai

multe cu 8,5 mii persoane faþã de anul 2014 (371,7 mii persoane).

Ca ºi în anii precedenþi, în anul 2017, fluxurile migratorii din urban (în rural ºi în

urban) deþin cele mai mari ponderi în structura migraþiei interne.

2)
Date provizorii.

3)
Date revizuite conform Calendarului de revizuiri al INS.
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POPULAÞIE

Cetãþeni români care ºi-au stabilit domiciliul

în strãinãtate numãr persoane

2014 2015 2016

Total 11251 15235 22807

Pe sexe

Masculin 4776 6521 10007

Feminin 6475 8714 12800

Pe grupe de vârstã

sub 18 ani 2021 2610 3884

18-40 ani 7430 9231 12445

41-60 ani 1640 2937 5883

61 ani ºi peste 160 457 595

Dupã þara de destinaþie

Australia 45 116 111

Austria 569 804 1347

Belgia 282 369 420

Canada 688 1184 1086

Franþa 495 628 886

Germania 2008 2780 3959

Grecia 60 129 169

Iordania 34 48 56

Israel 22 43 75

Italia 1553 2033 3575

Marea Britanie 354 671 1203

Republica Moldova 479 632 837

Spania 3134 3375 5361

S.U.A. 536 802 1281

Suedia 51 104 167

Ucraina 13 26 38

Ungaria 286 420 390

Alte þãri 642 1071 1846

Notã: Datele definitive pentru anul 2017 vor fi disponibile în luna iulie 2018.
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POPULAÞIE

Numãrul migranþilor cu schimbarea

reºedinþei obiºnuite numãr persoane

2014 2015 2016

Imigranþi

Total 136035 132795 137455
Pe sexe
Masculin 70841 73670 79387
Feminin 65194 59125 58068

Pe grupe de vârstã

sub 18 ani 16325 17279 16300
18-40 ani 85089 79963 84506
41-60 ani 29852 30229 30371
61 ani ºi peste 4769 5324 6278

Dupã þara de provenienþã

Austria 1977 1850 4600
Belgia 2500 2715 3036
Canada 207 340 392
Danemarca 1500 1800 2131
Elveþia 900 1100 643
Franþa 2200 1850 1900
Germania 14000 12700 15000
Grecia 2800 2750 2750
Italia 14000 12840 11665
Marea Britanie 3700 5641 9556
Republica Moldova 20193 20365 19858
Spania 53242 46080 43948
Statele Unite ale Americii 403 790 1120
Ungaria 700 600 1000
Alte þãri 17713 21374 19856

Emigranþi

Total 172871 194718 207578
Pe sexe
Masculin 87356 104700 100533
Feminin 85515 90018 107045

Pe grupe de vârstã

sub 18 ani 23839 24309 26618
18-40 ani 105828 134510 134456
41-60 ani 38196 31306 41202
61 ani ºi peste 5008 4593 5302

Dupã þara de destinaþie

Austria 8000 8000 12400
Belgia 7759 11000 10300
Canada 688 1184 1086
Danemarca 3500 4200 5052
Elveþia 1805 1800 1750
Franþa 2800 2500 6000
Germania 23715 25000 28000
Grecia 600 600 500
Italia 48918 44209 42248
Marea Britanie 34000 54412 55474
Republica Moldova 479 632 837
Spania 29531 28382 27909
Statele Unite ale Americii 536 802 1281
Ungaria 700 750 700
Alte þãri 9840 11247 14041

Notã: Datele provizorii pentru anul 2017 vor fi disponibile în luna septembrie 2018.

Soldul migraþiei internaþionale cu schimbarea domiciliului a fost pozitiv,
numãrul imigranþilor fiind de 1,2 ori mai mare decât numãrul emigranþilor.
În anul 2016, soldul migraþiei internaþionale temporare cu stabilirea reºedinþei
obiºnuite a fost negativ, numãrul emigranþilor depãºind numãrul imigranþilor
cu 70 mii persoane.

Spre deosebire de anii anteriori când bãrbaþii au emigrat într-o proporþie mai
mare decât femeile (50,5% în anul 2014 ºi respectiv 53,8% în anul 2015), în
cursul anului 2016, cele mai multe persoane care au emigrat au fost de sex
feminin, reprezentând 51,6% din emigranþi. În anul 2016, 57,8% din numãrul
imigranþilor au fost de sex masculin, procent în creºtere faþã de anul 2014, când
ponderea bãrbaþilor care au imigrat a fost de 52,1%.
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POPULAÞIE

Emigranþii ºi imigranþii pe vârste ºi sexe, în anul 2014
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Emigranþii ºi imigranþii pe vârste ºi sexe, în anul 2016
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