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POPULAŢIA REZIDENTĂ1
la 1 ianuarie 2014
Pentru interpretarea corectă a rezultatelor, vă rugăm să consultaţi
Precizările metodologice din pagina 2 a Comunicatului de presă

La 1 ianuarie 2014, populaţia rezidentă a României a fost mai mică de 20 de
milioane de persoane.
Populaţia rezidentă2 a României la 1 ianuarie 2014 a fost de 19 942 642 persoane, în scădere cu
0,4% faţă de 1 ianuarie 2013. Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ
(-70 812 persoane).
Structura pe sexe a populaţiei prezintă următoarele aspecte:
• populaţia masculină a fost de 9 738 445 reprezentând 48,8% din populaţia ţării, situaţie
identică cu cea de la 1 ianuarie 2013;
• în comparaţie cu 1 ianuarie 2013, numărul populaţiei a scăzut atât pentru persoanele de sex
masculin cât şi pentru cele de sex feminin.

Structura pe grupe de vârste a populaţiei rezidente la 1 ianuarie 2014
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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, urmează a fi revizuite în luna decembrie 2014.
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Precizări metodologice

1.
Sursa datelor o constituie cercetarea statistică privind populaţia rezidentă a României.
Indicatorii privind populaţia rezidentă au fost construiţi utilizând date prelucrate din surse
administrative, date primite de la institutele naţionale de statistică a Spaniei şi Italiei, baza de date a
Eurostat privind populaţia şi migraţia internaţională şi rezultatele unui model econometric bazat pe
tehnici de estimare pe domenii mici în vederea dimensionării componentei de migraţie
internaţională.

2.

Definiţii

Populaţia rezidentă la data de 1 ianuarie a anului de referinţă cuprinde totalitatea persoanelor
(cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie) care au reşedinţa obişnuită în România, pentru o
perioadă de cel puţin 12 luni.
Reşedinţa obişnuită reprezintă locul în care o persoană îşi petrece în mod obişnuit perioada zilnică
de odihnă, fără a ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, vizite la prieteni şi
rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaj religios. Reşedinţa obişnuită poate să fie aceeaşi cu
domiciliul sau poate să difere, în cazul persoanelor care aleg să-şi stabilească reşedinţa obişnuită în
altă localitate decât cea de domiciliu din ţară sau străinătate.
În populaţia rezidentă sunt incluse persoanele care au imigrat în România, dar sunt excluse
persoanele care au emigrat din România.
Emigraţie - înseamnă acţiunea prin care o persoană care a avut anterior reşedinţa obişnuită pe
teritoriul unei ţări încetează să mai aibă reşedinţa obişnuită pe teritoriul ţării în cauză pentru o
perioadă care este sau se aşteaptă să fie de cel puţin 12 luni.
Imigraţie - înseamnă acţiunea prin care o persoană îşi stabileşte reşedinţa obişnuită pe teritoriul
unei ţări pentru o perioadă care este sau se aşteaptă să fie de cel puţin 12 luni, după ce, în
prealabil, a avut reşedinţa obişnuită într-o altă ţară.

3.
Metodologia de estimare
Populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2014 este obţinută prin adăugarea sporului natural şi a sporului
migraţiei internaţionale la populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2013.
4.
Politica de revizuire a datelor:
Datele cu privire la populaţia la 1 ianuarie 2014 sunt provizorii şi vor fi revizuite în luna decembrie
2014.

Următorul comunicat de presă va apărea în luna decembrie 2014.
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