
Rata mortalităţii copiilor pînă la  5 ani   
 

Metadate privind indicatorii ODM 
Biroul Naţional de Statistică (BNS) 

 

  
Definiţie Indicator demografic care indică numărul copiilor decedaţi  în vîrstă de 

pînă la 5 ani ce revin în medie la 1000 de născuţi-vii în anul de referinţă.

ODM naţional ODM 4. Reducerea mortalităţii copiilor. 

Unitatea de măsură Promile (‰) 

Formula de calcul Rata mortalităţii copiilor pînă la  5 ani   
 

RMC = 
N

D
x1000 

unde:   D  - decedaţi în vîrsta 0-4 ani în anul pentru care se calculează 
rata 

   N  - născuţi-vii  în anul pentru care se calculează rata 
Notă: Datele se bazează pe înregistrarea copiilor nou-născuţi cu masa de 
la 500 gr şi de la 22 săptămîni gestaţie   

Nivelul de dezagregare Pe sexe, pe medii 

Periodicitatea diseminării Anual 

Termenele limită de 
prezentare (diseminare) 

10 aprilie după anul de referinţă 

Revizuirea Datele diseminate în aprilie sunt finale 

Sursa de date Elaborarea datelor este bazată în temei pe sursele administrative de date 
deţinute de Ministerului Justiţiei (Serviciul Stare Civilă),  Ministerului 
Sănătăţii (Centrul Naţional de Management in Sănătate), Ministerului 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (Întreprinderea de Stat 
„Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. 

Comparabilitatea la nivel 
internaţional  

Datele statistice sunt elaborate în corespundere  cu recomandările 
internaţionale în vigoare, în special cu „Principii şi recomandări pentru 
statistica stării civile - ONU ” (ST/ESA/STAT/SER.M/19/Rev.2 New 
York, 2003).  
 

Începînd cu 1 ianuarie 2008, urmare implementării standardelor 
europene a fost efectuată trecerea la înregistrarea în statistica oficială de 
stat a naşterii şi copiilor nou-născuţi cu masa de la 500 gr şi de la 22 
săptămîni gestaţie, (pînă la 01.01.2008 erau înregistraţi copii cu 
greutatea de 1000 gr şi peste şi după a 30-a săptămîna încheiată de 
gestaţie). 

Comparabilitatea în timp  Seriile de timp sunt disponibile începînd cu anul 1980. 
Indicatorii sînt  comparabili pînă la anul 2008 (au fost calculaţi conform 
metodologiei vechi). Începînd cu 2008 indicatorii sînt calculaţi conform 
metodologiei noi (ved. mai sus). 

Coerenţa cu alte statistici 
(indicatori corelaţi) 

Rata de mortalitate pe cauze de deces 
Rata mortalităţii infantile 
 



Informaţie de contact Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei 

Ecaterina Jardan, şef al Secţiei statistica demografică 

tel.: 0 22  40 31 08 

e-mail: ecaterina.jardan@statistica.md  

Ultima actualizare a 
metadatelor 

30.03.2015 

Nota Metadate mai detaliate sunt disponibile la adresa: 

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/Populatia.pdf 

Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la 
adresa: 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&id=3199 

 


