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2017 2018 20191)

Total 19591668 19476713 19414458
Pe sexe
Masculin 9579992 9528936 9500450
Feminin 10011676 9947777 9914008

Pe grupe de vârstă
0-14 ani 3055366 3047986 3042242
15-59 ani 11657910 11508135 11435561
60 ani şi peste 4878392 4920592 4936655

Pe medii
Urban 10519506 10481512 10455362
Rural 9072162 8995201 8959096

1) Datele se referă la 1 ianuarie 2019.

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

La 1 ianuarie 2019, populaţia rezidentă a României a fost de 19414,5 mii
locuitori, din care 9,9 milioane femei (51,1%). Valorile negative ale sporului
natural, conjugate cu cele ale soldului migraţiei internaţionale, au făcut ca
populaţia rezidentă a ţării să se diminueze, în perioada 1 iulie 2017 – 1 ianuarie
2019, cu 177,2 mii persoane. Structura pe vârste a populaţiei rezidente poartă
amprenta specifică unui proces de îmbătrânire demografică, marcat, în
principal, de scăderea natalităţii, care a determinat scăderea în cifre absolute  a
populaţiei tinere (0-14 ani) şi de creşterea absolută şi relativă a populaţiei
vârstnice (de 60 ani şi peste). La 1 ianuarie 2019 comparativ cu 1 iulie 2017, se
remarcă creşterea uşoară a ponderii populaţiei tinere (de 0-14 ani) de la 15,6%
la 15,7 % şi creşterea considerabilă a ponderii celei vârstnice (de 60 ani şi peste),
de la 24,9% la 25,4%. 

Populaţia rezidentă adultă (15-59 ani) la 1 ianuarie 2019 reprezintă 58,9% din
total, în scădere cu 222,3 mii persoane faţă de 1 iulie 2017. În cadrul populaţiei
adulte a crescut ponderea grupelor de vârstă 30-34 ani, 40-44 ani, 50-54 ani şi
a scăzut cea din grupele de vârstă 15-19 ani, 20-24 ani, 25-29 ani, 35-39 ani,
45-49 ani şi 55-59 ani.

La 1 ianuarie 2019, populaţia rezidentă din mediul urban era de 10,5 milioane
persoane, reprezentând 53,9% din populaţia ţării.
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% %
Pe sexe Pe medii

Masculin

Feminin

Urban

Rural

Populaþia rezidentã

1) La 1 iulie.2) La 1 ianuarie.

POPULAÞIE
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2017 2018 2019
Vârsta medie a populaţiei rezidente 41,8 42,0 42,11)

Vârsta medie a populaţiei cu domiciliu 
în România 41,2 41,4 41,72)

1) Datele se referă la 1 ianuarie 2019. 
2) Date provizorii.

aniVârsta medie a populaþiei, la 1 iulie

Vârsta medie a populaţiei rezidente a ţării a crescut de la 41,8 ani (1 iulie 2017)
la 42,1 ani (1 ianuarie 2019), vârstă medie ce caracterizează ţările cu o populaţie
„adultă”. Populaţia feminină, cu o vârstă medie de 43,7 ani a fost la data de 
1 ianuarie 2019 mai îmbătrânită decât cea masculină cu 3,3 ani. 
Vârsta medie a populației după domiciliu a crescut de la 41,2 ani (1 iulie 2017)
la 41,7 ani (1 iulie 2019). Populaţia feminină, cu o vârstă medie de 43,2 ani a fost
la data de 1 iulie 2019 mai îmbătrânită decât cea masculină cu 3,1 ani.

2017 2018 20191)

Total 22213586 22208803 22154572
Pe sexe
Masculin 10844565 10846356 10821333
Feminin 11369021 11362447 11333239
Pe grupe de vârstă
0-14 ani 3289473 3286379 3231435
15-59 ani 13907126 13829093 13772105
60 ani şi peste 5016987 5093331 5151032
Pe medii
Urban 12518237 12524951 12498561
Rural 9695349 9683852 9656011
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 2019 populaţia României după domiciliu a fost de 22154,6 mii
persoane, în scădere comparativ cu 1 iulie 2017 cu 59 mii persoane; această
scădere a fost cauzată, în special, de sporul natural negativ al populaţiei.
La 1 iulie 2019 comparativ cu 1 iulie 2017, se remarcă reducerea ponderii
populaţiei tinere (de 0-14 ani) de la 14,8% la 14,6% şi creşterea ponderii celei
vârstnice (de 60 ani şi peste), de la 22,6% la 23,3%. Populaţia adultă (15-59 ani)
reprezintă 62,2% din total, în scădere cu 135 mii persoane faţă de 1 iulie 2017.
La 1 iulie 2019, populaţia după domiciliu din mediul urban era de 12,5 milioane
persoane, reprezentând 56,4% din populaţia ţării.

1) Date provizorii.

Notã: Populaþia dupã domiciliu la 1 iulie 2019 - date provizorii.

POPULAÞIE
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POPULAÞIE

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

20171) 20181) 2019

Miºcarea naturalã a populaþiei (date absolute)

Născuţi-vii 202151 202744 1856772)

Decese 261402 263911 2593072)

- Decese la o vârstă sub 1 an 1364 1226 11442)

Sporul natural -59251 -61167 -736302)

Căsătorii 142613 143292 1286101)

Divorţuri 31147 30857 301971)

Rate  (la 1000 locuitori)
Născuţi-vii 10,3 10,4 9,63)

Decese 13,3 13,6 13,43)

- Decese la o vârstă sub 1 an 4) 6,7 6,0 6,22)

Sporul natural -3,0 -3,2 -3,83)

Căsătorii 6,4 6,5 5,83)

Divorţuri 1,4 1,4 1,43)

Notã: Sunt incluºi nãscuþii-vii ai cãror mame aveau, la momentul nașterii, 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.
Pentru calculul ratelor de natalitate ºi mortalitate pentru anii 2017 și 2018 s-a
utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecarui an, iar pentru anul 2019 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 semidefinitive. 
3) Date provizorii.
4) Rata mortalității infantile este calculată prin raportarea  numărului persoanelor

decedate cu vârsta sub 1 an, care au avut reședința obișnuită în România, la
1000 născuți-vii cu reședința obișnuită în România.

Sursa: INS - Cercetările statistice din domeniul demografiei.

Natalitatea, prima componentă a mişcării naturale a populaţiei, a înregistrat în
anul 2019 o scădere faţă de anul precedent şi faţă de anul 2017. În condiţiile în
care, pe termen scurt şi mediu, nu se poate aştepta ca mortalitatea să
contribuie semnificativ la reducerea scăderii demografice din România,
natalitatea rămâne singura componentă asupra căreia se poate acţiona cu
rezultate eficiente. 

În anul 20191), numărul de născuţi-vii cu reşedinţa obişnuită în România a fost
de 185,7 mii persoane, în scădere cu 17,1 mii faţă de anul 2018 şi cu 16,5 mii
persoane faţă de anul 2017.

Notã: Pentru perioada 2017-2019 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.
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POPULAÞIE

Mortalitatea - a doua componentă a mişcării naturale a populaţiei - a rămas
ridicată în România. Creşterea semnificativă a nivelului acestei componente
trebuie luată în considerare în perspectiva demografică a României. 

În anul 20191) au decedat 259,3 mii persoane cu reşedinţa obişnuită în
România, cu 4,6 mii persoane mai puţine decât în anul 2018 şi cu 2,1 mii
persoane mai puţine decât în anul 2017. Numărul deceselor sub 1 an al copiilor
cu reşedinţa obişnuită în România, înregistrate în anul 20191), a fost de
1144 decese sub 1 an, mai puţine cu 82 decese sub 1 an faţă de anul 2018,
respectiv cu 220 decese sub 1 an faţă de anul 2017.

Evoluþia cãsãtoriilor ºi divorþurilor
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Cãsãtorii Divorþuri

mii

În anul 2019 s-au înregistrat 128,6 mii căsătorii. Comparativ cu anul 2018,
numărul căsătoriilor a scăzut cu 14,7 mii şi cu 14,0 mii faţă de anul 2017. 

În anul 2019 numărul divorţurilor a fost de 30,2 mii divorţuri, în scădere cu 660
divorţuri faţă de anul 2018 şi cu 950 divorţuri faţă de anul 2017.

Notã: Pentru perioada 2017-2019 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.

În anul 2018, durata medie a vieţii2) a crescut faţă de anul 2017 cu 0,15 ani la
populaţia feminină şi cu 0,09 ani la populaţia masculină. În anul 2018, femeile
au avut o durată medie a vieţii mai mare cu 7,01 ani decât bărbaţii.

2) Pentru anul 2019 datele vor fi disponibile în luna iulie 2020.
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POPULAÞIE

Primele zece oraºe ale þãrii, dupã numãrul persoanelor
cu domiciliul în România, la 1 iulie 20191)

Nr. Oraºul2) Numãrul
crt. persoanelor

1. București 2139439
2. Iași 382767
3. Timișoara 326636
4. Cluj-Napoca 326145
5. Constanța 312250
6. Galați 305386
7. Craiova 300375
8. Brașov 289190
9. Ploiești 226133

10. Oradea 221301

1) Date provizorii.
2) Municipiul (reºedinþã de judeþ).

Populaþia rezidentã pe vârste ºi sexe, la 1 ianuarie 2019
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POPULAÞIE

2017 2018 20191)

Judeţe - total 42 42 42
Sub 300000 6 6 6
300000 - 499999 19 19 19
500000 - 699999 9 9 9
700000 şi peste 8 8 8

Municipii şi oraşe - total 320 320 319
Sub 5000 21 22 24
5000 - 19999 191 193 189
20000 - 49999 62 59 61
50000 - 99999 21 21 20
100000 - 199999 14 14 14
200000 - 999999 10 10 10
1000000 şi peste 1 1 1

Comune - total 2861 2861 2862
Sub 1000 98 105 108
1000 - 1999 621 624 645
2000 - 4999 1659 1653 1630
5000 - 9999 441 434 433
10000 şi peste 42 45 46

1) Date provizorii.

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

La 1 iulie 2019, în mediul urban aveau domiciliul 12,5 milioane persoane,
reprezentând peste jumătate din populaţia ţării. Din cele 319 municipii şi
oraşe, 85,9% aveau o populaţie sub 50 mii locuitori, reprezentând 18,2% din
populația țării și 32,2% din populaţia urbană. Oraşele mari (cu peste 100000 de
locuitori) deţin 31,6% din populaţia ţării şi 56% din populaţia urbană. În mediul
rural, la 1 iulie 2019, locuiau 9,7 milioane persoane, reprezentând 43,6% din
populaţia ţării. Comunele cu populaţia cuprinsă între 1000 și 5000 locuitori
sunt majoritare în numărul total al comunelor (79,5%) iar populația lor
reprezintă 27,8% din populația țării și 63,9% din populația rurală.
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Durata medie a vieþii, pe sexe (ani)
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Masculin Feminin

Notã: Datele pentru anul 2019 vor fi disponibile în luna iulie 2020.

Migraþia internã

2017 2018 20191)

Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi rurale,
determinate de schimbarea domiciliului (date absolute)

Total 380202 386274 403221
Din rural în urban 87097 89990 94306
Din urban în urban 111592 113998 117622
Din rural în rural 72110 73131 77508
Din urban în rural 109403 109155 113785

Rate 2) (la 1000 locuitori)

Total 17,1 17,4 18,2
Din rural în urban 7,0 7,2 7,5
Din urban în urban 8,9 9,1 9,4
Din rural în rural 7,4 7,6 8,0
Din urban în rural 11,3 11,3 11,8

1) Date provizorii.2) Pentru calculul ratelor s-a utilizat populaþia dupã domiciliu la 1 iulie a fiecãrui an.
Sursa : Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date.

În anul 20193) şi-au schimbat domiciliul în interiorul ţării 403,2 mii persoane,
mai multe cu 16,9 mii persoane faţă de anul 2018 şi cu 23,0 mii persoane faţă
de anul 2017. 

Ca şi în anii precedenţi, în anul 2019, fluxurile migratorii din urban (în rural şi în
urban) deţin cele mai mari ponderi în structura migraţiei interne.

3)Date provizorii.

POPULAÞIE
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POPULAÞIE

Cetãþeni români care ºi-au stabilit domiciliul
în strãinãtate numãr persoane

2016 2017 2018

Total 22807 23156 27229
Pe sexe
Masculin 10007 10198 11989
Feminin 12800 12958 15240

Pe grupe de vârstă
sub 18 ani 3884 4716 5662
18-40 ani 12445 11858 13740
41-60 ani 5883 5987 7122
61 ani şi peste 595 595 705

După ţara de destinaţie
Australia 111 114 128
Austria 1347 1531 1746
Belgia 420 543 673
Canada 1086 1048 1126
Franţa 886 890 1075
Germania 3959 4088 3961
Grecia 169 177 184
Iordania 56 46 51
Israel 75 66 61
Italia 3575 3449 4553
Marea Britanie 1203 1158 1234
Republica Moldova 837 975 1307
Spania 5361 5547 6910
S.U.A. 1281 1165 1243
Suedia 167 181 173
Ucraina 38 27 63
Ungaria 390 271 304
Alte ţări 1846 1880 2437

Notã: Datele definitive pentru anul 2019 vor fi disponibile în luna iulie 2020.

Soldul migraţiei internaţionale cu schimbarea domiciliului a fost pozitiv,
numărul imigranţilor fiind de 2,4 ori mai mare decât numărul emigranţilor. În
anul 2018, soldul migraţiei internaţionale temporare cu stabilirea reşedinţei
obişnuite a fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul imigranţilor
cu 59 mii persoane.

În cursul anului 2018, cele mai multe persoane care au emigrat au fost de sex
masculin, reprezentând 51,3% din totalul emigranților, în creștere față de anii
anteriori (50,7% în anul 2017 și 48,4% în anul 2016). În anul 2018, 56,9% din
numărul imigranţilor au fost de sex masculin, procent în scădere față de anul
2016, când ponderea bărbaţilor care au imigrat a fost de 57,8%.
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POPULAÞIE

Numãrul migranþilor cu schimbarea
reºedinþei obiºnuite numãr persoane

2016 2017 2018

Imigranþi
Total 137455 177435 172578
Pe sexe
Masculin 79387 101036 98271
Feminin 58068 76399 74307
Pe grupe de vârstă
sub 18 ani 16300 19068 20762
18-40 ani 84506 108520 102077
41-60 ani 30371 40666 40720
61 ani şi peste 6278 9181 9019
După ţara de provenienţă
Austria 4600 5000 5100
Belgia 3036 3800 3502
Canada 392 423 408
Danemarca 2131 2566 2433
Elveţia 643 966 1030
Franţa 1900 2000 1760
Germania 15000 16000 16000
Grecia 2750 3000 2409
Italia 11665 11153 12033
Marea Britanie 9556 14303 8782
Republica Moldova 19858 32835 39629
Spania 43948 58177 45759
Statele Unite ale Americii 1120 1065 1057
Ungaria 1000 752 722
Alte ţări 19856 25395 31954

Emigranţi
Total 207578 242193 231661
Pe sexe
Masculin 100533 122791 118803
Feminin 107045 119402 112858

sub 18 ani 26618 32596 33435
18-40 ani 134456 151862 141490
41-60 ani 41202 47701 48331
61 ani şi peste 5302 10034 8405
După ţara de destinaţie
Austria 12400 10872 13310
Belgia 10300 10300 10705
Canada 1086 2000 1193
Danemarca 5052 5366 5477
Elveţia 1750 1866 1257
Franţa 6000 6000 5349
Germania 28000 51000 56000
Grecia 500 612 586
Italia 42248 40582 36553
Marea Britanie 55474 51031 36272
Republica Moldova 837 3641 3609
Spania 27909 30235 28030
Statele Unite ale Americii 1281 1683 1714
Ungaria 700 999 891
Alte ţări 14041 26006 30715

Notã: Datele provizorii pentru anul 2019 vor fi disponibile în luna septembrie 2020.
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POPULAÞIE

Emigranþii ºi imigranþii pe vârste ºi sexe, în anul 2016
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Emigranþii ºi imigranþii pe vârste ºi sexe, în anul 2018
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