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Definitie Nascut-viu - este produsul conceptiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata sarcinii si care, dupa aceasta separare,
prezinta un semn de viata (respiratie, activitate cardiaca, pulsatii ale cordonului ombilical sau contractii musculare dependente de vointa).

Periodicitate Anuala
Surse de
date Cercetarea statistica privind natalitatea Detalii

Metodologie Repartizarea teritoriala s-a facut dupa domiciliul sau resedinta obisnuita a mamei (parinte) sau a reprezentantului legal.
Ultima
actualizare 06-06-2019

Observatii

Pana in anul 2011, in numarul nascutilor-vii au fost inclusi nascutii-vii ai caror mame aveau domiciliul in Romania si a caror nastere a fost
inregistrata la Oficiile de Stare Civila din Romania. Incepand din anul 2012 sunt inclusi nascutii-vii ai caror mame aveau domiciliul sau resedinta
obisnuita in Romania si a caror nastere a fost inregistrata la Oficiile de Stare Civila din Romania. Datele statistice sunt revizuite conform
Calendarului de revizuiri al INS. Astfel, datele aferente anilor 2013, 2014 si 2015 sunt de tip ''revizuit''. Datele revizuite privind nascutii-vii
aferente lunilor din anul T reprezinta datele absolute definitive aferente fenomenelor demografice (nasterilor) inregistrate in anul T, la care s-au
adaugat nasterile inregistrate tardiv in anii T+1, T+2 si primele patru luni din anul T+3, dar care s-au petrecut in anul T.

Rezultatele cautarii - Nascuti vii pe sexe, medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

Sexe Medii de rezidenta Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

Ani
Anul 2001

UM: Numar persoane
Numar persoane

Total Total TOTAL 220368
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date
revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii 
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Nascuti vii pe sexe, medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete (POP201A)
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regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică. 
Utilizarea conţinutului acestui website, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a
sursei.


