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ROMÂNIA 

 

Nume de persoane  
 

 Regulile menţionate în acest document se referă la numele românești, moldovenești şi de origine română din ţările în care limba oficială/una 

dintre limbile oficiale este româna [România, Republica Moldova (în documentele oficiale limba moldovenească, în rest limba română), Voivodina 

(provincie în Serbia unde româna coexistă cu sârba, maghiara, slovaca, croata, ruteana). 

 Aceste reguli se bazează pe ultimele documente referitoare la numele de persoane, actualizate după cum urmează:  

 

 a) Principiile Internaţionale de Catalogare (ICP)* (IFLA, update 2016) şi  

 b) Names of Persons - Romania   (IFLA, update 2016). 

Notă 

Pentru numele moldovenești se va consulta și: Names of Persons - Moldova (1977) (IFLA, update 1977)***. 

 

a) Conform “ICP – Principiile Internaţionale de Catalogare”, secţiunea 5.3.4.1 Forma numelui de persoane ca punct de acces autorizat ar trebui să 

urmeze regula:  

 

“Atunci când un nume al unei persoane este alcătuit din mai multe cuvinte, elementul de intrare (primul cuvânt al punctului de acces autorizat) ar 

trebui să respecte convenţiile ţării şi limbii, asociate, cel mai adesea cu acea persoană, aşa cum se găseşte pe manifestările lucrărilor persoanei ori în 

sursele de referinţă”. 

 

b) “Names of persons” precizează convenţiile stabilite de agenţia naţională de catalogare din fiecare ţară, cu scopul de a ajuta alte agenţii de catalogare 

din lume să creeze înregistrări de autoritate. Ca urmare, Names of persons: national usages for entry in catalogues - Romania se referă la creatorii – 

nume de persoane de limbă română.  

 

 Pentru realizarea unor forme autorizate corecte referitoare la numele de persoane din bazele de date (sau din cataloagele tradiţionale, pentru 

bibliotecile neinformatizate), trebuie să se cunoască modul de alcătuire a acestui tip de entitate. De aceea, se vor trata regulile de constituire a numelor 

de persoane de origine română, precum şi aplicarea regulilor de catalogare în cazul numelor de persoane. 

 

*https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-ro.pdf  (traducerea în limba română a documentului original, publicat în limba engleză, care 

se află la adresa: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf  

** https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/ifla_names_of_persons_romania_2016.doc  

*** https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/ifla_names_of_persons_moldova_1977.doc 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_moldovenească
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/ifla_names_of_persons_romania_2016.doc
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/ifla_names_of_persons_moldova_1977.doc
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-ro.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/ifla_names_of_persons_romania_2016.doc
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/ifla_names_of_persons_moldova_1977.doc
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 După Unirea din 1859, a fost introdus alfabetul latin, ca formă oficială de scriere a limbii române, în toate provinciile româneşti.1 

Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM)2 precizează că prima reglementare oficială a scrierii româneşti cu litere latine, 

stabilită de Academia Română, s-a produs în anul 1881. Diversele reforme ortografice – 1904, 1932, 1953 (cu o modificare în 1965) au continuat 

reglementările din 1881. În anul 1953, litera â fusese înlocuită cu litera î, fiind astfel eliminată din alfabetul limbii române. Dar, în anul 1964, litera â a 

fost reinclusă în cuvintele care au rădăcina român şi în numele proprii, după dorinţă. În anul 1982, prin Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic 

al limbii române (DOOM), ediţia a 2-a, se consfinţeşte includerea literelor q, w, y, care își păstrează caracterul de litere „aparte”, fiind folosite numai în 

cuvinte şi nume proprii străine sau dacă creatorul a preferat să semneze utilizând aceste litere. În anul 1993, Academia Română3 reglementează 

utilizarea literei â în interiorul cuvintelor şi a formei sunt în loc de sînt. 

 În România, Codul civil statuează, prin art. 83, Structura numelui, că: „Numele cuprinde numele de familie şi prenumele.” Pe resurse, în 

general, în limba „... română, regula este că se pune întâi prenumele (n.n. urmat de nume)... Sunt multe ocazii unde, în mod oficial, se procedează 

invers: în cataloage,... peste tot unde numele se pun în ordine alfabetică, deoarece ordinea alfabetică se stabilește după numele de familie.”4 

 În general, în catalogare, forma unui nume de creator român, persoană fizică, se compune din nume de familie (care este elementul de 

intrare), prenume și diferite elemente de individualizare (calificative, epitete/determinante, elemente de legătură, adjective) și/sau prepoziții, prefixe la 

care se adaugă locul, titlul (nobiliar, religios etc.).  

 

Cum sunt alcătuite numele românești de persoane şi ordinea elementelor în formele autorizate 

 

Cuprins 

 

I. Elemente care pot fi regăsite ca parte a unui nume de persoană 

II. Ordinea elementelor componente ale unui nume de persoană în formele autorizate 

III.  Elemente suplimentare adăugate unui nume de persoană 

IV.  Excepții 

 

 

 

 
1Draica, Dumitru. Despre scrierea limbii române cu alfabet latin. În: Revista de lingvistică și cultură românească [Data consultării: 2019-04-04]. Disponibil la: 

https://limbaromana.org/revista/despre-scrierea-limbii-romane-cu-alfabet-latin/. 
2Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). București: Editura Academiei R.S. România, 1989, p. VII 
3Academia Română. Hotărârea Adunării generale a Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la „â” și „sunt” în grafia limbii române din 17.02.1993 corelată 

cu Hotărâre din 10 martie 1993 privind modul de aplicare a hotărârii de revenire la „â” și „sunt” în grafia limbii române. În: Monitorul oficial nr. 59 din 22 martie 1993.  
4Graur, Alexandru. Nume de persoane. București: Editura Științifică, 1965, p. 95. 

https://limbaromana.org/revista/despre-scrierea-limbii-romane-cu-alfabet-latin/
http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/59/1993-03-22/
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I. Elemente care o pot fi regăsite ca parte a unui nume de persoană 

(conform Names of persons) 

 

 

Element Tip Exemple originale 

1. Nume personal (de obicei, 

nume de botez) 

 

a) simplu Coresi 

Hristache 

b) compus, alcătuit dintr-un prenume, urmat de  

- un epitet/determinant sau o poreclă Alexandru Firaris 

Mihai Viteazul 

Varlaam Arapul 

- un nume de loc, de obicei cu sufixul –eanu sau legat 

printr-o propoziţie 

Antim Ivireanu 

Ioan din Vinţi 

Radu de la Afumaţi 

2. Prenume a) simplu Ana Maria 

Carol 

Ion 

Ion Mihai 

Maria 

Mihai 

b) simplu, urmat de prenumele tatălui sau de prenumele tatălui 

şi al bunicului, inclus între prenume şi nume de familie, de 

obicei, reprezentat prin iniţiale 

Grigore M. 

Ion Luca 
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 Vintilă C. A. 

3. Patronimic (nu se 

utilizează frecvent) 

- se termină cu sufixul –ade şi se află între prenume şi 

numele de familie 

Ioan Heliade Rădulescu 

4. Nume de familie 

 

a) simplu Alexandrescu 

Caragiale 

Eminescu 

Moisescu 

Rosetti 

- cu un prefix, altul decât de 

 

 

A Mariei 

 

Al George 

 

- cu prefixul de 

 

 

de Hurmuzaki 

 

de Puşcariu 

Notă: 

Elementele unui nume de 

familie compus pot fi legate 

printr-o liniuţă sau prin 

prepoziţia de 

b) compus 

 

 

 

 - alcătuit din două nume de familie 

 

 

Cugler Poni 

 

Ionescu-Valbudea 

 

Papadat-Bengescu 

- alcătuit dintr-un nume de familie şi o poreclă 

 

 

Panaitescu Perpessicius 

 

 

- alcătuit dintr-un nume de familie şi un nume de loc Constantinescu-Iaşi 
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Pop de Băseşti 

 

Urs de Margina 

- alcătuit din două cuvinte, nefiind în mod obligatoriu 

nume de familie 

 

 

Hagi-Theodorache 

 

Sân Marin 

- alcătuit din numele familiei, precedat de alt nume de 

familie, care poate fi: 

 

• o ramură a familiei Costache Epureanu 

• un protector Micu Moldoveanu 

• un strămoş maternal Petriceicu Haşdeu 

5. Elemente suplimentare 

adăugate unui nume de 

persoană 

 

 

Notă: 

Titlurile regale şi ecleziastice 

sunt, de obicei, urmate de o 

desemnare a locului/teritoriului 

 

 

a) Titlu regal, titlu ecleziastic sau titlu de funcţie publică  

- precedând numele personal 

Diaconul Coresi 

 

Doamna Chiajna 

 

Mitropolitul Antim Ivireanu 

 

Pitarul Hristache 

 

Popa Ioan din Vinţi 

 

Regele Carol I 

- poziţionat după numele personal sau numele de familie 

 

 

Dimitrie Cantemir, domn al 

Moldovei 

 

Eftimie, egumen al Căprianei 

 

Ştefan, episcop al Râmnicului 

 

Vasile Lupu, domn al Moldovei 
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b) Număr care distinge numele omonime de conducători sau 

demnitari ai bisericii 

- poziţionat după numele personal şi, uneori, după cea de-a doua 

parte a numelui 

 

 

Alexandru Ioan I Cuza, domnitor al 

României 

 

Carol II, rege al României 

 

Radu I, domn al Ţării Româneşti 

 

Ştefan I, episcop al Râmnicului 

c) Titluri nobiliare (de origine străină, utilizate înainte de 1918) 

- precedând numele de familie sau legate prin prepoziţia de 

David, Baron Urs de Margine 

 

Ion, Cavaler de Puşcariu 

 

Concluzii generale 

➢ Numele de origine română pot fi: 

 - simple; 

 - compuse. 

➢ Numele de origine română pot sau nu să conţină anumite prefixe (conjuncţii, prepoziţii etc.). 

 

Patronimicul „sin” (înseamnă fiu, fiul lui), care arată descendența, aflat în fața numelui de familie, constituie prima parte a elementului de intrare. Dacă 

se află după numele de familie, elementul de intrare este numele de familie, urmat de particula „sin” şi restul numelui. 

 Particulele sân, sîn, sâm, sîm (înseamnă sfânt) constituie prima parte a elementului de intrare. 

 Prefixele, articolele posesive genitivale a lui, a, a lu, al care preced numele de familie, constituie prima parte a elementului de intrare. 

 

II. Ordinea elementelor componente ale unui nume de persoană în formele autorizate 

 

Precizări 

➢ Exemplele vor fi formatate în formatul Unimarc pentru Autorităţi, câmpul 200 şi în formatul MARC 21 pentru Autorităţi, câmpul 100. 

➢ Nu se vor construi înregistrări de autoritate complete. Astfel, nu se vor întâlni câmpurile cu eticheta 400 (din Unimarc/A şi din Marc 21/A) 

pentru forme nepreferate sau câmpurile 500 (din Unimarc/A şi din Marc 21/A) pentru alte forme autorizate ale aceluiaşi nume de persoană 

(cazul persoanelor care semnează consistent lucrări din domenii diferite). 

➢ Elementul de intrare este cu caractere aldine şi scris cu majuscule, pentru evidenţiere. 

➢ Exemplele de nume de persoane care nu deţin datele de viaţă, respectiv subcâmpul $f al câmpului 200 din Unimarc/A şi $d al câmpului 100 din 

Marc 21/A arată că aceste date nu au putut fi determinate. 
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1. Numele de persoană de origine română poate fi alcătuit numai din prenume, simplu sau compus. 

 

Element Tip Element de 

intrare 

Exemple  

(forma de pe  resurse) 

Ordinea elementelor. 

Ex. 

Unimarc/A MARC 21/A 

Prenume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) simplu Prenume Hristache HRISTACHE 

 

200 #0 $a Hristache 100 0# $a Hristache 

b) compus din 

mai multe 

prenume 

Ultima parte a 

prenumelui 

compus 

Liana Alexandra 

(prof. univ. dr., 

compozitor) 

ALEXANDRA, Liana, 

1947-2011 

200 #1 $a Alexandra 

$b Liana 

$f 1947-2011 

100 1# $a 

Alexandra, Liana, 

$d 1883-1968 

c) compus dintr-

un prenume și 

calificativ 

Prenume, urmat 

de calificativ 

Mardarie Cozianul MARDARIE 

COZIANUL,  

16..-16.. 

 

200 #0 $a  Mardarie 

Cozianul 

$f 16..-16.. 

  
 

100 0# $a Mardarie 

Cozianul, 

$d 16..-16.. 

d) compus  

dintr-un 

prenume, urmat 

de prepozițiile 

„de”, „din”, „de 

la” și un  nume 

de loc 

Prenume, 

prepoziţie, nume 

de loc 

Grigore din Măhaci GRIGORE DIN 

MĂHACI, 15..- 1619 

200 #0 $a Grigore 

din Măhaci 

$f 15..-1619 

100 0# $a Grigore 

din Măhaci, 

$d 15..-1619 

Gheorghe din 

Moldova (pseudonim 

pentru Gheorghe 

Kernbach, magistrat, 

poet, prozator, om 

politic) 

GHEORGHE DIN 

MOLDOVA, 1863 – 

1909  

 

 

 

 

 

200 #0 $a  Gheorghe 

din Moldova 

$f 1863–1909  

100 0# $a Gheorghe 

din Moldova, 

$d 1863–1909  

Adi de la Brad 

(pseudonim pentru 

Vasile Ardelean Fărcaș, 

maestru în tehnici de 

meditaţie) 

ADI DE LA BRAD, 

196.?-.... 

200 #0 $a Adi de  la 

Brad 

$f 196.?-.... 

100 0# $a Adi de la 

Brad, 

$d 196.?-.... 



8 

 

 

 

 

 

 

 

e) compus dintr-

un prenume  

precedat de 

apelativele 

„domnul”, 

„doamna”,„țața

”, „nenea”, 

„nea”, „badea”, 

„dada”,  

„moș”, 

„unchi” etc. 

 Prenume 

  

 

 

 

 

Moș Ene ENE, moș 200 #0 $a Ene 

$c moș 

100 0# $a Ene 
$c moș 

Unchiul Victor VICTOR, unchi  200 #0 $a  Victor 

$c unchiul 

100 0# $a Victor 
$c unchiul 

Doamna Sofia SOFIA, doamna 200 #0 $a Sofia  

$c doamna 

100 0# $a Sofia 
$c doamna 

f) compus dintr-

un prenume,  

sufixul 

patronimic 

„sin” (fiu, fiul 

lui), urmat sau 

nu de prenumele 

tatălui 

Sufix patronimic, 

urmat de 

prenumele tatălui 

Mihai sin Gheorghe SIN GHEORGHE, 

Mihai 

200 #1 $a  Sin 

Gheorghe  

$b  Mihai 

100 1# $a Sin 

Gheorghe, Mihai 
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g) compus cu 

patronimic - 

articol posesiv 

genitival: 

„a”, „al”, „a lu” 

, „a lui”, „alui”  

și prenumele 

tatălui/mamei, 

unite sau nu cu 

liniuță de unire 

ori format prin 

contopire 

Patronimic/artico

l posesiv genitival, 

urmat de 

prenumele 

tatălui/mamei, 

unite sau nu cu 

liniuță de unire 

ori numele format 

prin contopire  

Adrian Alui 

Gheorghe  

ALUI GHEORGHE, 

Adrian, 1958-.... 

200 #1 $a Alui 

Gheorghe 

$b  Adrian 

$f 1958- 

100 1# $a Alui 

Gheorghe, Adrian, 

$d  1958-.... 

 

Ion Al-George AL-GEORGE, Ion, 

1891-1957 

200 #1 $a Al-George 

$b  Ion 

$f 1891-1957 

100 1# $a Al-George, 

Ion, 

$d 1891-1957 

Vasile a Mariei A MARIEI, Vasile 200 #1 $a A Mariei 

$b Vasile 

100 1# $a A Mariei, 

Vasile 

Paul a lu Sabin A LU SABIN, Paul 200 #1 $a A lu Sabin 

$b Paul 

100 1# $a A lu Sabin, 

Paul 

Constantin Amariei AMARIEI,  Constantin, 

1935-….  

200 #1 $a Amariei   

$b Constantin 

$f 1935-.... 

100 1# $a Amariei, 

Constantin, 

$d 1935-…. 

 



10 

 

2. Numele de persoană de origine română poate fi alcătuit doar din nume de familie (uneori un supranume, o poreclă, un pseudonim etc.) sau 

din nume de familie și prenume. 

  

 De asemenea, numele de familie poate fi: 

- simplu 

- compus. 

  

Notă: 

 Pseudonimele respectă ordinea elementelor stabilită pentru nume de persoane. 

 

 

Nume de familie 

Nume de familie simple 

Element Tip Element de intrare 

Exemple  

(forma de pe 

resurse) 

Ordinea 

elementelor  

Ex. 

Unimarc/A MARC 21/A 

Nume de 

familie 

(supranume, 

poreclă, 

pseudonim) 

a) simplu 

(nu este alcătuit din 

mai multe părţi şi nu 

conţine prenume) 

Nume de familie Perpessicius 

(pseudonim pentru 

Dumitru Panaitescu, 

critic şi istoric literar) 

PERPESSICIUS, 

1891-1971 

 

200 #0 $a 

Perpessicius 

$f 1891-1971  

100 0# $a 

Perpessicius 

$d 1891-1971  

b) simplu (nu este 

alcătuit din mai multe 

părţi şi nu conţine 

prenume), 

 precedat de un 

apelativ: 

„domnul”, „doamna”, 

„țața”, „nenea”, 

„nea”, „badea”, 

„dada”,  

„moș”, 

„unchi” etc. 

Domnul Ionescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IONESCU, domnul 

 

200 #1 $a Ionescu       

$c domnul 

$f 1951-…. 

100 1# $a Ionescu 

$c domnul, 

$d 1951-…. 
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Nume de familie simple și prenume 

Nume de 

familie și 

prenume 

 

a) Nume de familie 

simplu și prenume 

simplu sau compus 

Nume de familie Mihai Sin  SIN, Mihai, 1942-

2014 

200 #1 $a  Sin  

$b   Mihai 

$f 1942-2014 

100 1# $a Sin, 

Mihai, 

$d 1942-2014 

Mihai Eminescu EMINESCU, Mihai, 

1850-1889 

200 #1 $a Eminescu       

$b Mihai 

$f 1850-1889 

100 1# $a 

Eminescu, Mihai, 

$d 1850-1889 

b) Nume de  familie și 

prenume, precedate 

de un apelativ – 

„domnul”, „doamna”, 

un titlu ştiinţific  -

„Prof. dr.”, „Conf. 

dr.” „Dr.” etc. sau 

oricare alt titlu care 

indică profesia, 

funcția etc. 

Doamna Mița 

Popescu 

POPESCU, Mița 200 #1 $a Popescu      

$b Mița 

100 1# $a Popescu, 

Mița 

Prof. univ. dr. 

Maria Carpov 

CARPOV, Maria,  

1930-2017 

200 #1 $a Carpov   

$b Maria 

$f 1930-2017 

100 1# $a Carpov, 

Maria,  

$d 1930-2017 

Ing. Gheorghe 

Pănculescu 

PĂNCULESCU, 

Gheorghe, 1844-

1924 

200 #1 $a 

Pănculescu   

$b Gheorghe 

$f 1844-1924 

100 1# $a 

Pănculescu, 

Gheorghe,  

$d 1844-1924 

 

c)Numele familiei, 

dinastiei, clanului etc. 

precedat de prepoziția 

„de” 

Numele familiei, 

dinastiei, clanului etc. 

Eudoxiu de 

Hurmuzachi 

 

HURMUZACHI, 

Eudoxiu de, 1812-

1874 

 

200 #1 $a 

Hurmuzachi  

$b Eudoxiu de 

$f 1812-1874 

 

100 1# $a 

Hurmuzachi, 

Eudoxiu de, 

$d 1812-1874 

 

Nume de familie compuse și prenume 

Nume de 

familie 

compuse 

a) Nume de familie  

compus  cu  

particulele „sân”, 

„sîn”, „sâm”, „sîm” 

(sfânt),  unite sau nu 

cu liniuță de unire ori 

Particulă, urmată de 

nume de familie sau 

nume format prin 

contopire 

I. Sân Maier 

 

SÂN MAIER, I. 200 #1 $a Sân 

Maier           

$b I. 

 

100 1# $a Sân 

Maier, I. 

 

Viorel Sâmpetrean SÂMPETREAN, 200 #1 $a  100 1# $a 
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format prin contopire Viorel, 1953- Sâmpetrean     

$b Viorel 

$f 1953- 

Sâmpetrean, Viorel  

$d 1953- 

Trandafir Sîmpetru SÎMPETRU,  

Trandafir, 1962-…. 
200 #1 $a  Sîmpetru   

$b  Trandafir 

$f 1962-…. 

100 1# $a  

Sîmpetru,  

Trandafir,  

$d 1962-.... 

b) Nume de familie  

compus  cu  particula 

„sin”, unită sau nu cu 

liniuță de unire ori 

format prin contopire 

Particulă, urmată de 

nume de familie sau 

nume format prin 

contopire 

 Ioan Sin-Dile SIN-DILE, Ioan  200 #1 $a  Sin-Dile 

$b Ioan 

100 1# $a Sin-Dile, 

Ioan 

August B. 

Sinceleanu 

 

SINCELEANU, 

August B.,  19..-….    

 

200 #1 $a  

Sinceleanu 

$b   August B. 

$f 19..-….  

100 1# $a 

Sinceleanu, August 

B., 

$d 19..-….  

c) Nume de familie 

compus cu sufixul 

patronimic „sin” (fiu, 

fiul lui), unit sau nu 

cu liniuță de unire 

Nume de familie al 

tatălui, urmat de  

sufixul patronimic, 

unit sau nu cu liniuță 

de unire 

Gheorghe Ionescu-

Sin 

IONESCU-SIN, 

Gheorghe, 1896–

1988  

200 #1 $a Ionescu-

Sin 

$b Gheorghe 

$f 1896–1988  

100 1# $a Ionescu-

Sin, Gheorghe, 

$d 1896–1988  

d) Nume de familie 

compus cu articol 

posesiv genitival - „a” 

, „a lu”, „al lui” 

Articol posesiv 

genitival, urmat de 

nume de familie 

Nicolae al Lupului  AL LUPULUI, 

Nicolae  1881-1963 

 

200 #1 $a Al 

Lupului 

$b Nicolae 

$f 1881-1963 

100 1# $a Al 

Lupului, Nicolae, 

$d 1881–1963 

e) Nume de familie 

compus cu   articol 

posesiv genitival - „a” 

, „a lu”, „al lui” etc. și 

alte componente 

patronimice ale 

numelui de familie,  

urmate sau nu de 

Nume de familie 

compus, începând cu 

numele care precede  

articolul posesiv 

genitival 

Grigore Sima al lui 

Ioan 

Sima al lui Ioan, 

Grigore, 1856-1907 

 

200 #1 $a Sima al 

lui Ioan 

$b Grigore 

$f 1856-1907 

 

100 1# $a Sima al 

lui Ioan, Grigore,  

$d 1856-1907 

 

Gheorghe Sofian a 

lui Precop 

 

SOFIAN A LUI 

PRECOP, 

Gheorghe,  

200 #1 $a Sofian a 

lui Precop 

$b Gheorghe 

100 1# $a Sofian a 

lui Precop, 

Gheorghe, 
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nume de loc  19..-.... 

 

 

$f 19..- $d 19..-.... 

f) Nume de familie 

compus din două sau 

mai multe nume de 

familie, unite sau nu 

cu liniuță de unire 

Nume de familie 

compus, începând cu 

prima parte 

Ileana Georgescu 

Tulică 

 
 

GEORGESCU 

TULICĂ, Ileana, 

1948-…. 

200 #1 $a 

Georgescu Tulică 

$b Ileana 

$f  1948-…. 

100 1# $a  

Georgescu Tulică, 

Ileana, 

$d 1948-…. 

Grigore Popescu-

Băjenaru 

POPESCU-

BĂJENARU, 

Grigore, 1907-1986 

 

200 #1 $a Popescu-

Băjenaru 

$b  Grigore 

$f 1907-1986 

 

100 1# $a Popescu-

Băjenaru, Grigore, 

$d 1907-1986 

Mariana Ghena 

Ionescu-Mocanu 

GHENA-

IONESCU-

MOCANU, 

Mariana, 1964-…. 

200 #1 $a Ghena-

Ionescu-Mocanu 

$b  Mariana 

$f 1964-.... 

100 1# $a Ghena-

Ionescu-Mocanu, 

Mariana, 

$d 1964-.... 

g) Nume de familie 

compus cu nume 

geografice, unite sau 

nu cu liniuță de unire 

Nume de familie 

compus, începând cu 

prima parte 

Tudora Șandru 

Mehedinți 

ȘANDRU 

MEHEDINȚI, 

Tudora, 1942-…. 

200 #1 $a Șandru 

Mehedinți 

$b Tudora 

$f 1942-…. 

100 1# $a Șandru 

Mehedinți, 

Tudora, 

$d 1942-…. 

Ion Popescu- 

Brădiceni 

POPESCU- 

BRĂDICENI, Ion, 

1954- 

200 #1 $a Popescu- 

Brădiceni 

$b Ion 

$f 1954- 

100 1# $a Popescu- 

Brădiceni, Ion, 

$d 1954-…. 

h) Nume de familie 

compus din unul sau 

două nume de familie, 

unite sau nu prin 

liniuță de unire, și 

una dintre 

prepozițiile: „de”, „de 

Nume de familie 

compus, începând cu 

primul nume de 

familie 

Ion Ionescu de la 

Brad 

IONESCU DE LA 

BRAD, Ion, 1818-

1891 

200 #1 $a Ionescu 

de la Brad 

$b Ion  

$f 1818-1891 

100 1# $a Ionescu 

de la Brad, Ion, 

 $d 1818-1891 

 

George Pop de 

Băsești 

POP DE BĂSEȘTI, 

George, 1835-1919 

200 #1 $a Pop de 

Băsești 

100 1# $a Pop de 

Băsești, George, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA9uyH_vraAhXKBSwKHZHCAD0QFghCMAE&url=http%3A%2F%2Fmnlr.ro%2Fgrigore-popescu-bajenaru%2F&usg=AOvVaw1zTSite_i7d2cE7bdaNweF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA9uyH_vraAhXKBSwKHZHCAD0QFghCMAE&url=http%3A%2F%2Fmnlr.ro%2Fgrigore-popescu-bajenaru%2F&usg=AOvVaw1zTSite_i7d2cE7bdaNweF
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la”, „de pe lângă” și 

localitatea sau numele 

familiei pe care o 

reprezintă 

 

 $b George 

$f 1835-1919 

$d 1835-1919 

 

 

3. Nume de origine română formate dintr-o expresie 

Element Tip Element de intrare 

Exemple  

(forma de pe 

resurse) 

Ordinea 

elementelor  

Ex. 

Unimarc/A MARC 21/A 

Nume 

format 

dintr-o 

expresie 

a) Expresie compusă, 

nu se cunoaște 

identitatea creatorului 

Expresia în ordine 

directă 

Un bun român UN BUN ROMÂN 200 #0 $a Un bun 

român 

 

 

 

 

100 0# $a Un bun 

român 

b) Expresie compusă, 

se cunoaște identitatea 

creatorului 

Nume, respectând 

regulile de stabilire a 

formei autorizate 

pentru nume de 

persoane 

Un culegător 

tipograf 

ISPIRESCU, 

Petre, 1830-1887 

200 #1 $a  Ispirescu       

$b Petre  

$f 1830-1887 

100 1# $a 

Ispirescu, Petre, 

$d 1830-1887 

 

III. Elemente suplimentare adăugate unui nume de persoană 

 

Numele de origine română pot avea în componenţa lor: titlu nobiliar, prenume care conţin numere. 

Recunoaşterea meritelor militare, şi nu numai, a apărut prin secolul al XIV-lea şi era legată de acceptarea catolicismului ca religie. O parte a 

acestor familii s-au pierdut în timp sau au fost maghiarizate. O altă mare perioadă, în care românii au avut acces la statut nobiliar, a fost l egată de 

intrarea Marelui Principat al Transilvaniei în componenţa Imperiului habsburgic. Curtea imperială de la Viena a acordat multor români statut 

nobiliar, cel mai adesea pentru merite excepţionale şi servicii aduse statului şi coroanei. Au fost înnobilaţi aproape toţi î nalţii ierarhi ai Bisericii 

greco-catolice. Statutul de episcop sau arhiepiscop aducea, aproape automat, rangul de baron al imperiului. Au fost şi mulţi mireni, mai ales 

militari cu ranguri înalte, care au obţinut înnobilarea. Nu toate titlurile obţinute erau ereditare, cele mai multe fiind con ferite cu un caracter viager. 
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După unirea din 1918, în conformitate cu legislaţia Regatului României, cei care deţineau titluri nobiliare nu au mai fost recu noscuţi ca nobili. O 

prevedere extrem de ciudată a legislaţiei vremii nu recunoştea niciun fel de titlu nobiliar pe întreg teritori ul României.5  

Titlurile nobiliare româneşti sunt: rege, regină, domnitor, domn, principe, principesă, prinţ, baron, cavaler, voievod, ban şi mare ban. Titlurile 

nobiliare româneşti se scriu în limba agenției bibliografice care realizează catalogarea, numai dacă există corespondențe satisfăcătoare în limba 

română. Ele se scriu cu literă inițială mică, conform DOOM 2005. 

Reguli pentru numele de persoană care conțin elemente suplimentare (RDA, cap. 9.4): 

- o persoană cunoscută, în special, după numele dinastiei, numele familiei etc. - elementul de intrare este acel nume; 

- o persoană identificată doar prin prenume și un atribut adjectival (calificativ) - elementul de intrare este prenumele urmat de atributul 

adjectival/calificativ; 

- o persoană cu titlu nobiliar care are în componența numelui un numeral – numeralul se înregistrează imediat după prenume, urmat de titlu, 

articolul posesiv genitival „a” sau „al” și numele teritoriului;  

- un/o consort/-oartă a unei persoane cu cel mai înalt statut nobiliar/regal într-un stat sau popor  - se înregistrează prenumele, urmat de titlu, articolul 

posesiv genitival de apartenență - consort/oartă al sau a și forma autorizată a numelui celui care deţine rangul; 

- un copil ori nepot al unei persoane cu cel mai înalt statut regal într-un stat sau popor – se înregistrează titlul cu care s-a născut; dacă un astfel de 

copil/nepot este cunoscut numai ca „prinț”, „prințesă” sau cu un titlu similar, fără o desemnare teritorială/geografică, titlul se înregistrează urmat de: a) 

alt titlu asociat cu numele sau b) „fiică a”, „fiul al”, „nepoată a”, „nepot al”, și numele preferat al părintelui sau bunicului/bunicii care deține cel mai 

înalt statut nobiliar/regal;  

    - o persoană de rang nobiliar căreia nu i s-a atribuit titlu sau i-a fost retras  - se înregistrează numele, respectând regulile de stabilire a formei 

autorizate pentru nume de persoane, la care se adaugă gradul de rudenie și numele preferat pentru părinţi sau bunici. 

 

Element Tip Element de intrare Exemple  

(forma de pe resurse) 

Ordinea elementelor 

Ex. 

Unimarc/A MARC 21/A 

Nume de 

familie 

simple sau 

compuse 

cu nume 

de loc 

Persoana este 

cunoscută după  

numele de familie 

cu sau fără nume 

de loc 

Nume de familie 

urmat de nume de  

loc, dacă este cazul

  

 

Alexandru Ioan Cuza CUZA, Alexandru 

Ioan, domn al 

Principatelor Unite, 

1820-1873 

200 #1 $a Cuza 

$b  Alexandru 

Ioan  

$c domn al 

Principatelor 

Unite 

$f 1820-1873 

100 1# $a Cuza, 

Alexandru Ioan  

$c domn al 

Principatelor 

Unite, 

$d 1820-1873 

Baronul David Urs de URS DE 200 #1 $a Urs de 100 1# $a Urs de 

 
5 Motu, Iancu. Nobili pe valoare adaugată. În: Foaia transilvană [Data consultării: 2007-09-06]. Disponibil la: http://www.ftr.ro/nobili-pe-valoare-adaugata-982.php.   
 

http://www.ftr.ro/nobili-pe-valoare-adaugata-982.php
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Margina MARGINA, David, 

baron, 1816-1897  

Margina  

$b David 

$c baron 

$f 1816-1897 

Margina, David  

$c baron,  

$d 1816-1897   

Ioan cav. de Pușcariu PUȘCARIU, Ion, 

cavaler de, 1824–

1911  

200 #1 $a Pușcariu 

$b Ion 

$c cavaler de 

$f 1824–1911 

100 1# $a 

Pușcariu, Ion 

$c cavaler de, 

$d  1824–1911 

Prenume, 

urmat de 

prepoziția 

„de” și de 

nume de 

loc   

Persoana este 

cunoscută după 

prenume, urmat 

de nume de loc  

Prenume urmat de  

prepoziția „de” și 

de nume de loc   

Iancu de Hunedoara IANCU DE 

HUNEDOARA, 

1407-1456 

 

200 #0 $a Iancu de 

Hunedoara 

$f 1407-1456 

 

 

 

100 0# $a Iancu 

de Hunedoara, 
$d 1407-1456 
 

Prenume, 

urmat de 

atribut 

adjectival 

(calificativ) 

 

Persoana este 

cunoscută după  

prenume,  urmat 

de atribut 

adjectival  

Prenume, urmat 

de atribut 

adjectival 

(calificativ) 

 

 

Mircea cel Bătrân MIRCEA CEL 

BĂTRÂN, domn al 

Țării Românești, 

1355-1418 

200 #0 $a Mircea 

cel Bătrân 

$c domn al Țării 

Românești 

$f 1355-1418 

100 0# $a Mircea 

cel Bătrân 

$c domn al Țării 

Românești, 

$d 1355-1418 

Mihai Viteazul 

 

 

 

MIHAI 

VITEAZUL, domn 

al Țării Românești, al 

Transilvaniei și al 

Moldovei, 

1558-1601 

200 #0 $a Mihai 

Viteazul 

$c domn al Țării 

Românești, al 

Transilvaniei și al 

Moldovei  

$f 1558-1601 

 

 

100 1# $a Mihai 

Viteazul 

$c  domn al Țării 

Românești, al 

Transilvaniei și al 

Moldovei, 

$d 1558-1601 

 

Prenume 

(simplu 

sau 

compus) de 

rege, 

Prenume (simplu 

sau compus) de 

rege, regină, prinț, 

prințesă, 

principesă, urmat 

Prenume simplu 

sau compus 

(începând cu 

prima parte) 

 

Regele Mihai I MIHAI I, rege al  

României, 1921-2017 

 

200 #0 $a Mihai  

$d I 

$c rege al 

României 

$f 1921-2017 

100 0# $a Mihai 

$b I, 

$c rege al 

României, 

$d 1921-2017 



17 

 

regină, 

prinț, 

prințesă, 

principesă, 

urmat sau 

nu  de un 

număr, de 

titlul regal 

și de 

numele de 

loc 

(țara/terito

riul) unde 

a domnit, 

la care se 

adaugă 

gradul de 

rudenie 

sau nu  de un 

număr, de titlul 

regal și de numele 

de loc 

(țara/teritoriul) 

unde a domnit, la 

care se adaugă 

gradul de rudenie 

Maria, regină a 

României 

MARIA, regină, 

consoartă a lui 

Ferdinand I, rege al 

României, 1875-1938 

200 #0 $a Maria 

$c regină, 

consoartă a lui 

Ferdinand I, rege 

al României  

$f 1875-1938 

100 0# $a Maria 

$c  regină, 

consoartă a lui 

Ferdinand I, rege 

al României,  

$d 1875-1938 

Principesa Margareta 

 

MARGARETA, 

principesă, fiică a lui 

Mihai I, rege al 

României, 1949-…. 

200 #0 $a 

Margareta,  

$c principesă, fiică 

a lui Mihai I, rege 

al României 

$f 1949-.... 

100 0# $a 

Margareta 

$c principesă, 

fiică a lui Mihai I, 

rege al României, 

$d 1949-.... 

Principesa  Elisabeta 

Karina 

ELISABETA 

KARINA, 

principesă, nepoată a 

lui Mihai I, rege al 

României, 1989-….  

200 #0 $a 

Elisabeta Karina 

$c principesă, 

nepoată a lui 

Mihai I, rege al 

României, 

$f 1989-.... 

100 0# $a 

Elisabeta Karina 

$c principesă, 

nepoată a lui 

Mihai I, rege al 

României, 

$d 1989-.... 

Persoană 

de rang 

nobiliar 

căreia nu i 

s-a atribuit 

titlu sau i-a 

fost retras 

Persoană de rang 

nobiliar  căreia nu 

i s-a atribuit titlu 

sau i-a fost retras 

Nume, respectând 

regulile de 

stabilire a formei 

autorizate pentru 

nume de persoane  

 

Nicolae al României MEDFORTH-

MILLS, Nicholas, 

nepot al lui Mihai I, 

rege al României, 

1985-....  

200 #1 $a 

Medforth-Mills 

$b Nicholas 

$c nepot al lui 

Mihai I, rege al 

României, 

$f 1985-.... 

100 1# $a 

Medforth-Mills, 

Nicholas, 

$c nepot a lui 

Mihai I, rege al 

României, 

$d 1985-.... 

 

IV. Excepții 

 

 Uneori, numele românești de persoane sunt în întregime abreviate şi nu se pot determina formele dezvoltate/identitatea – intrarea se face în 

ordine directă. Dacă se cunoaște numele persoanei, forma preferată/autorizată se construieşte respectând regulile de stabilire a formei autorizate pentru 

nume de persoane.  
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 Pentru creatorii români din diaspora, formați la școala românească, consacrați fie în România, fie în afara țării și care scriu și în străinătate, sub 

un nume ortografiat conform limbii de adopție, forma preferată/autorizată este cea în limba română. 

 

 Persoanele care folosesc două sau mai multe forme de nume în lucrări din domenii diferite (de exemplu: numele real al persoanei şi 

pseudonim/-e etc.) – formele preferate/autorizate se stabilesc în funcție de numele sub care a semnat creatorul în fiecare dintre domeniile respective 

(Vezi: Ion Barbu/Dan Barbilian).  

 

 Persoanele care folosesc ca nume un alonim - forma preferată pentru acel nume este alonimul, cu respectarea regulilor de stabilire a formei 

autorizate pentru nume de persoane. 

 

Element Tip Element de intrare 
Exemple  

(forma de pe resurse) 

Ordinea elementelor 

Ex. 
Unimarc/A MARC 21/A 

Nume  de 

români din 

diaspora 

Nume 

ortografiat 

conform 

limbii de 

adopție 

Nume românesc, 

respectând regulile de 

stabilire a formei 

autorizate pentru 

nume de persoane  

 

 

Eugène Ionesco IONESCU, Eugen, 

1909-1994  

200 #1 $a 

Ionescu 

$b Eugen 

$f 1909-1994  

100 #1 $a Ionescu, 

Eugen, 

$d  1909-1994 

Georgette Craïnic  CRAINIC, Georgeta, 

1926-.... 

200 #1 $a 

Crainic 

$b  Georgeta 

$f 1926-.... 

100 #1 $a Crainic, 

Georgeta, 

$d 1926-.... 

Christine Bernadette 

Rousseau sau 

Cristina Onofre 

ONOFRE, Cristina, 

1969-…. 

200 #1 $a 

Onofre 

$b Cristina 

$f 1969-.... 

100 #1 $a Onofre, 

Cristina, 

$d 1969-.... 

Nume în 

întregime 

abreviat 

a) Nu se 

cunoaște 

creatorul 

Nume complet 

abreviat, în formă 

directă 

 

A.M.B.  

 

A.M.B.  

 

200 #0 $a 

A.M.B.  

 

100 0# $a A.M.B.  

 

b) Se cunoaște 

creatorul 

Nume, respectând 

regulile de stabilire a 

formei autorizate 

pentru nume de 

persoane 

C.G. DOBROGEANU-

GHEREA Constantin, 

1855-1920 

200 #1 $a 

Dobrogeanu-

Gherea 

$b Constantin 

$f 1855-1920 

100 #1 $a 

Dobrogeanu-

Gherea, Constantin, 

$d 1855-1920 
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Persoane 

care au scris 

lucrări în 

diferite 

domenii 

 

Pentru fiecare 

domeniu -  

numele pe 

care l-a 

utilizat 

Nume sub care a 

semnat pentru fiecare 

domeniu, respectând 

regulile de stabilire a 

formei autorizate 

pentru nume de 

persoane  

Ion Barbu 

(opera literară) 

BARBU, Ion, 1895-

1961 

200 #1 $a 

Barbu,  

$b Ion 

$f 1895-1961 

100 #1 $a Barbu, 

Ion, 

$d 1895-1961 

 

Dan Barbilian 

(opera matematică) 

 

BARBILIAN, Dan, 

1895-1961 

 

200 #1 $a 

Babilian,  

$b Dan 

$f 1895-1961 

200  #1 $a Barbilian, 

Dan, 

$d 1895-1961 

 

Pseudonime, 

alonime 

Nume, 

prenume 

Nume (pseudonim, 

alonim), respectând 

regulile de stabilire a 

formei autorizate 

pentru nume de 

persoane 

Jean Bart 

(pseudonimul literar a 

lui Eugeniu P. Botez) 

BART, Jean, 1874-

1933 

200 #1 $a Bart,  

$b Jean 

$f 1874-1933 

100 #1 $a Bart, Jean, 

$d 1874-1933 
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Prelucrare şi exemple adăugate de Dorina Bălan (Serviciul Dezvoltarea, evidența și completarea colecțiilor/Catalogarea Colecţiilor. 

Control de autoritate. Cercetare. Colecții speciale/Control de autoritate, Biblioteca Judeţeană Galaţi), Violeta Moraru (Serviciul 

Dezvoltarea, evidența și completarea colecțiilor/Catalogarea Colecţiilor. Control de autoritate. Cercetare. Colecții speciale/Control de 

autoritate, Biblioteca Judeţeană Galaţi), Catrina Căluian (Serviciul Dezvoltarea, evidența și completarea colecțiilor/Catalogarea 

Colecţiilor. Control de autoritate. Cercetare. Colecții speciale/ Catalogarea colecțiilor, Biblioteca Judeţeană Galaţi) 

Grup de lucru – „Ghid naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România” – ABR. 

 

 

Observaţiile etc. se pot trimite, în continuare, pe adresele colegelor de la BJ Galaţi, care au lucrat la acest document: 

balan_drn@yahoo.com  - Dorina Bălan 

violetamoraru1971@yahoo.com – Violeta Moraru 

katycaluian@yahoo.com  - Catrina Căluian 

şi 

gheorghetanta@ymail.com - Constanţa Dumitrăşconiu, 

 dar şi pe orice adresă din grup. 
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