
 

 

 

 

 

11 iulie - Ziua mondială a populaţiei 

 

Cu ocazia Zilei mondiale a populaţiei, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia mass-media câteva informaţii 

statistice.  

 

Populaţia României 

 

 La 1 ianuarie 2019, populaţia rezidentă1 a României a fost de 19414,5 mii locuitori. Populaţia feminină a fost 

majoritară, cuprinzând 9914 mii persoane care reprezinta 51,1% din totalul populaţiei rezidente.   

 Comparativ cu 1 ianuarie 2018, la 1 ianuarie 2019, se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin 

reducerea populaţiei tinere (de 0-14 ani) cu 10,2 mii persoane, ponderea acesteia reprezentând (15,7%) în totalul 

populației rezidente şi creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste) de la 18,2% la 18,5% (+46,1 mii 

persoane). Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 65,8% din total, în scădere cu 152 mii persoane faţă de începutul 

anului 2018. În cadrul populaţiei adulte a crescut ponderea grupelor de vârstă 30-34 ani, 35-39 ani, 40-44 ani, 45-49 

ani si 50-54 ani şi a scăzut cea a grupelor de vârstă 15-19 ani, 20-24 ani, 25-29 ani, 55-59 ani și 60-64 ani. 

 În mediul urban locuiesc 10455,4 mii persoane, reprezentând peste jumătate din populaţia rezidentă a ţării (53,9%).  

 La 1 ianuarie 2019, regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) 

deţinea cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 16,5% în populaţia rezidentă a ţării. La polul opus se situa 

regiunea de dezvoltare Vest (formată din judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş) cu o pondere de doar 9,2% 

în populaţia rezidentă a ţării. Regiunea de dezvoltare Bucureşti–Ilfov este cea mai urbanizată regiune, populaţia care 

locuiește în municipii și orașe  reprezentând 88,5% din populaţia totală a regiunii. 

 În anul 2019, speranţa de viaţă la naştere2 a ajuns la 75,99 ani, în creştere cu 0,14 ani faţă de anul anterior, femeile 

având o durată medie a vieţii mai mare cu 7,08 ani decât bărbaţii. Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii pe medii de 

rezidenţă înregistrat şi în anul 2019, durata medie de viaţă a populaţiei din mediul urban a fost superioară celei din mediul 

rural, cu 3,02 ani. Pentru ambele sexe, durata medie a vieţii în mediul urban a fost mai mare decât cea din rural, diferenţe 

mai accentuate înregistrându-se pentru populaţia masculină (3,48 ani) faţă de cea feminină (1,84 ani).   

 

 

                                                 
1 Conform precizărilor regulamentelor internaţionale: Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 

noiembrie 2013 privind statisiticile comunitare din domeniul demografiei; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 205/2014 al 
Comisiei din 4 martie 2014 de stabilire a condiţiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date. 

2 Date provizorii. W
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 În anul 2019, sporul natural3 al populației rezidente a continuat să fie negativ (de -73,6 mii persoane), valori negative 

ale acestuia înregistrându-se și în profil teritorial, în toate regiunile ţării. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat în 

regiunea Sud-Muntenia (-18,7 mii persoane), iar cel mai mic în regiunea Bucureşti-Ilfov (-1,5 mii persoane). Valori 

negative semnificative ale sporului natural s-au înregistrat şi în regiunile Sud-Est (-14,2 mii persoane), Sud-Vest 

Oltenia (-11,7 mii persoane) şi Nord-Est (-9,5 mii persoane). 

 Evoluţiile semnificative înregistrate în societate, precum scăderea natalității, menținerea unui spor natural negativ, 

migrația internaţională, schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite sunt numai unii dintre factorii 

consideraţi răspunzători de scăderea fertilităţii și, implicit, a populației rezidente, precum și a modificării structurii 

acesteia pe grupe de vârstă.  

  O preocupare constantă a statisticii oficiale o reprezintă estimarea populației rezidente a României, precum şi calculul 

unor indicatori specifici. Astfel, se observă că vârsta medie a continuat sa crească, atingând nivelul de 42,1 ani la 1 

ianuarie 2019. Se poate remarca o accelerare a procesului de îmbătrânire demografică de la an la an, fapt reliefat prin 

menținerea constantă a ponderii persoanelor din grupa de vârstă 0-14 ani concomitent cu creşterea ponderii populaţiei 

vârstnice (de 65 ani şi peste), fenomen evidenţiat prin indicele de îmbătrânire demografică. Acesta a crescut de la 80,6 

(la 1 ianuarie 2004) la 118,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2019).  

 

Indicatori 

specifici de 

populaţie 

  
1 ianuarie 

2004 

1 ianuarie 

2009 

1 ianuarie 

2014 

1 ianuarie 

2019 

Vârsta medie a populaţiei –ani- 37,9 40,6 41,2 42,1 

Vârsta mediană a populaţiei  –ani- 35,4 40,1 40,7 42,5 

Indicele de îmbătrânire demografică4 80,6 102,4 106,3 118,2 

Raportul de dependenţă demografică5 46,3 46,9 47,2 52,0 

 

 Se anticipează că numărul populației rezidente tinere, de vârstă preșcolară și școlară, va continua să aibă un trend 

descendent și ajunge în anul 2030 la 3,12 milioane persoane, iar în anul 2060 la numai 2,15 milioane persoane comparativ 

cu 3,53 milioane în prezent (în anul școlar 2019/2020).   

  - persoane -  

Populaţia preşcolară 

şi şcolară de 0-23 ani 

în anul şcolar 

2019/2020 şi cea 

proiectată pentru anii 

2030 şi 2060  

 

Populaţia preşcolară şi şcolară  

în anul şcolar 

2019/2020 

proiectată în anii: 

2030 2060 

Populaţia 0-23 ani 3526189 3116840 2149563 

  0 - 2 ani 49026 30978 21384 

  3 - 5 ani 471671 410297 285283 

 6 -10 ani 896888 777991 541804 

11-14 ani 751626 654498 450388 

15-18 ani 634664 597153 416123 

19-23 ani 722314 645923 434581 

    

                                                 
3 Sunt incluşi numai născuţii-vii ai căror mame aveau reşedinţa obişnuită în România şi a căror naştere a fost înregistrată la oficiile de stare 
civilă din România, respectiv decesele persoanelor cu reşedinţa obişnuită în România, al căror deces a fost înregistrat la oficiile de stare 
civilă din România. Date semi-definitive. 
4 Indicele de îmbătrânire demografică –reprezintă numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani şi peste) care revine la 100   persoane tinere 
(sub 15 ani). 
 

5 Raportul de dependenţă demografică este raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoane sub 15 ani şi de 65 ani şi 
peste) şi populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) exprimat la 100 persoane. W
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 În ceea ce privește segmentul populației vârstnice (de 65 ani și peste), până în anul 2030 se anticipează un trend 

ascendent, estimându-se că populația de 65 ani și peste va ajunge în anul 2030 la 3,75 milioane persoane, urmat de 

un trend ușor descendent,  estimându-se că segmentul populației de 65 ani și peste va fi în anul 2060 la 3,73 milioane 

persoane, comparativ cu 3,60 milioane persoane la 1 ianuarie 2019.   

Conform Diviziei de Populaţie ONU6: 

 La 1 iulie 2020, populaţia lumii a fost estimată la 7,8 miliarde locuitori; ţările cu cea mai mare populaţie sunt China 

(1439 mil. locuitori), India (1380 mil. locuitori), Statele Unite ale Americii (331 mil. locuitori), Indonezia (274 mil. 

locuitori) şi Pakistan (221 mil. locuitori); 

 Se prognozează că populaţia lumii va ajunge la 9,7 miliarde locuitori în anul 2050 şi la 10,9 miliarde locuitori în anul 

2100; 

 Cele mai mari creșteri ale populației între anii 2020 și 2050 vor avea loc în: India, Nigeria, Pakistan, Congo, Etiopia, 

Republica Tanzania, Egipt, Indonezia, Statele Unite ale Americii, Angola, Uganda şi Niger. În jurul anului 2027, se 

estimează că India va depăși China, devenind cea mai populată țară din lume. 

 Țările cu cele mai mari creşteri ale populaţiei, în cifre absolute, în anul 2020 față de anul 2019, au fost India, China, 

Nigeria, Pakistan şi Indonezia. 

 

Conform EUROSTAT: 

România ocupă locul 7 în cadrul Uniunii Europene din punct de vedere al populaţiei rezidente, la 1 ianuarie 2019. Ţara cu 

cea mai mare populaţie din UE este Germania (83019,2 mii locuitori), iar ţara cu cea mai mică populaţie este Malta (493,5 

mii locuitori).  

State membre UE 

Populaţia rezidentă la 

1 ianuarie 2019 Poziţie 

- persoane- 

TOTAL UE28 513,471,676 
 Germania  83,019,213 1 

Franţa 67,012,883 2 

Marea Britanie 66,647,112 3 

Italia 60,359,546 4 

Spania 46,937,060 5 

Polonia 37,972,812 6 

România 19,414,458 7 

Olanda 17,282,163 8 

Belgia 11,455,519 9 

Grecia 10,724,599 10 

Republica Cehă 10,649,800 11 

Portugalia 10,276,617 12 

Suedia 10,230,185 13 

Ungaria 9,772,756 14 

Austria 8,858,775 15 

Bulgaria 7,000,039 16 

Danemarca 5,806,081 17 

Finlanda 5,517,919 18 

Slovacia 5,450,421 19 

                                                 
6 “World Population Prospects -2019 Revision ” United Nation, New York, 2019, 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf 
 W
W

W
.L

U
M

EA
B

A
N

IL
O

R
.R

O

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf


 

 

Irlanda 4,904,240 20 

Croația 4,076,246 21 

Lituania 2,794,184 22 

Slovenia 2,080,908 23 

Letonia 1,919,968 24 

Estonia 1,324,820 25 

Cipru 875,899 26 

Luxemburg 613,894 27 

Malta 493,559 28 
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