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MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI ÎN LUNA AUGUST 20171

 În luna august 2017 a scăzut numărul născuţilor – vii, iar cel al deceselor a crescut faţă de luna iulie
2017.
 A fost înregistrat un deces sub 1 an în luna august 2017.
Natalitate, mortalitate şi spor natural
Numǎrul de nǎscuţi ‐ vii a scăzut cu 6 (227 născuţi ‐ vii în luna august 2017 faţă de 233 în luna
iulie 2017), iar numǎrul deceselor a crescut cu 7 faţǎ de iulie 2017 (368 decese în august 2017 faţǎ de
361 în iulie 2017).
În luna august 2017 faţă de luna august 2016, numărul de născuţi ‐ vii a scăzut cu 6 (233 în
august 2016), iar numărul deceselor a crescut cu 2 (366 în august 2016).
Sporul natural negativ a crescut de la ‐128 persoane în luna iulie 2017 la ‐141 persoane în luna
august 2017.
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În luna august 2017 s‐a înregistrat un deces sub 1 an.
1

Date provizorii

1

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna august 2017 s‐au înregistrat 295 cǎsǎtorii în judeţul Brǎila, mai puţine cu 45 decât cele
din luna precedentǎ şi mai multe cu 20 faţă de cele din luna august 2016.

În judeţul Brăila, în luna august 2017, s‐au înregistrat 58 divorţuri, cu 14 mai multe decât în luna
anterioară şi cu 28 mai multe faţă de luna corespunzătoare din anul 2016 (30 în august 2016).
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Informaţii suplimentare:
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice.
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin Statistic Lunar al Judeţului Brăila.
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/pages/arhiva.ro.do
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