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Codificarea şi centralizarea caracteristicilor privind etnia, respectiv limba maternă a 

persoanelor înregistrate la R.P.L 2011 
 

Pentru etnie şi limbă maternă recenzorul va utiliza -Nomenclatorul etniilor şi limbilor materne – NELM; 
 
RECENZORUL va avea de codificat: 

- ETNIA = din formularul P (pct.23) şi din formularul PPI (pct. 11)   
- LIMBA MATERNĂ = din formularul P (pct.24) 

 
1. Codificarea în formularele de înregistrare a: 
 
♦ ETNIEI – din formularele P şi PPI  

 

După terminarea înregistrărilor, în funcţie de etnia declarată de fiecare persoană, în caseta 
rezervată înscrierii numărului de cod, recenzorul va înscrie în formularele P şi PPI unul dintre 
codurile de nivel 2 care se regăsesc în Nomenclatorul etniilor şi limbilor materne - NELM.  

♦ etniile pentru care recenzorul nu găseşte în nomenclatorul NELM un cod distinct, vor fi 
codificate cu codul:  

– 3205 – altă etnie din ţări ale Uniunii Europene (austriac; belgian; cipriot; danez; 
estonian; finlandaz; francez; irlandez; letonian; lituanian; luxemburghez; 
maltez; din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; olandez; 
portughez; sloven; spaniol; suedez) 

– 3206 – altă etnie din celelalte ţări ale Europei (norvegian; elveţian; islandez etc.); 
– 3207 – altă etnie din ţări din afara Europei (sirian; iordanian; japonez etc.) 

♦ pentru persoanele care nu au dorit să-şi declare etnia - pentru care pe linia punctată a fost înscris 
“nedeclarat”  - recenzorul va codifica 9999; 

 

♦ LIMBII MATERNE – din formularul P 
 

După încheierea înregistrărilor, în caseta rezervată înscrierii limbii materne, respectiv a numărului 
de cod al acesteia, recenzorul va înscrie în formularul P unul dintre codurile de nivel 2 care se 
regăsesc în Nomenclatorul etniilor şi limbilor materne - NELM.  

♦ limba maternă pentru care recenzorul nu găseşte în nomenclatorul NELM un cod distinct, 
va fi codificată cu codul:  

– 3205 – altă limbă maternă din ţări ale Uniunii Europene (austriacă; daneză; olandeză; 
portugheză; spaniolă; suedeză etc.); 

– 3206 – altă limbă maternă din celelalte ţări ale Europei (norvegiană; elveţiană; islandeză etc.); 
– 3207 – altă limbă maternă din ţări din afara Europei (siriană; iordaniană; japoneză etc.). 

- pentru persoanele care nu au dorit să-şi declare limba maternă - pentru care recenzorul a 
înscris “nedeclarat” – codul înscris în caseta alăturată va fi 9999. 

 
2. Completarea în centralizatorului CELR  

 
♦ ETNIA  
 

În centralizatorul CELR se vor înscrie la codurile pretipărie etniile înregistrate numai pe formularele 
în formularele P (punctul 23), nu şi pe formularele PPI.  
Coloanele A şi B cuprind codurile pretipărite , respectiv  denumirile etniilor, de nivel 1 
Pentru completarea corectă a centralizatorului, în coloana 1 recenzorul va face agregări de nivel 1, 
conform Nomenclatorului etniilor şi limbilor materne - NELM, adică va însuma toate persoanele al 
căror cod de nivel 2 al etniei au primele două cifre aceleaşi. Astfel, pentru: 
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codul 1000 – română  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 10, respectiv 
persoanele care au fost codificate cu următoarele coduri:  
1001 – român, 1002 – aromân, 1003 – cic, 1004 – istroromân, 1005 – macedoromân, 
1006 – meglenoromân, 1007 - vlah; 

   

codul 1100 – maghiar  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 11, respectiv:  
1101 – maghiar, 1102 – ungur, 1103 – secui; 

   

codul 1200 – rom  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 12, respectiv:  
1201– rom, 1202 – băieş, 1203 – boldean, 1204 – caştal, 1205 – căldărar, 
1206 – cărămidar, 1207 - cocalar, 1208 - gabor, 1209 – geambaş, 1210 – lăieş, 
1211 - lăutar, 1212 - pletos, 1213 – rudar, 1214 – spoitor, 1215 – ţigan, 1216 – ţigan 
de mătase, 1217 – ursar, 1218 – vătraş, 1219 – zavragiu; 

   

codul 1300 – german  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 13, respectiv: 
1301 – german, 1302 – landler, 1303 – neamţ, 1304 – sas, 1305 – şvab, 
1306 – ţipţăr; 

   

codul 1400 – ucrainean  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 14, respectiv:  
1401 – ucrainean, 1402 – hahol, 1403 – huţul; 

   

codul 2000 – rus-lipovean  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 20, respectiv:  
2001 – rus şi 2002 – lipovean; 

   

codul 2400 – grec  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 24, respectiv:  
2401 – grec şi 2402 – elen; 

   

codul 2800 – rutean  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 28, respectiv: 
2801 – rutean şi 2802 – rusin; 

   

codul 3000 – albanez  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 30, respectiv: 
3001 – albanez şi 3002 – shqiptar; 

   

codul 3100 – macedonean  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 31, respectiv:  
3101 – macedonean şi 3102 – macedo-slav; 

   

codul 3200 – alte etnii  vor fi incluse toate persoanele care au primele două cifre 32, respectiv:  
• 3201 – ceangău; 3202 – caraşovean; 3203 – găgăuz; 3204 - chinez; 
• 3205 – altă etnie din ţări ale Uniunii Europene (austriac; belgian; 

cipriot; danez; estonian; finlandez; francez; irlandez; letonian; lituanian; 
luxemburghez; maltez; din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; 
olandez; portughez; sloven; spaniol; suedez); 

• 3206 – altă etnie din celelalte ţări ale Europei (norvegian; elveţian; 
islandez etc.); 

• 3207 – altă etnie din ţări din afara Europei (sirian; iordanian; japonez etc.) 
 

În Centralizatorul CELR pentru persoanele încadrate la codul 3200 „ alte etnii”, recenzorul va  înscrie 
pe rândurile libere alocate etnia declarată în formularul P, al cărui cod are primele două cifre 32.  
În coloana 1, suma persoanelor înregistrate pe aceste rânduri completate de către recenzor este egală cu 
numărul înscris pe rândul cu codul 3200 „alte etnii”. În cazul acestora Coloana A va rămâne liberă.  
Rândul de TOTAL în coloana 1, se va însuma numărul persoanelor înscrise în dreptul fiecărei etnii – 
care au codul pretiparit în coloana A, inclusiv cel de pe rândul alte etnii (cod 3200) şi cel de pe rândul 
nedeclarat (cod 9999). Astfel se va obţine totalul populaţiei stabile din sectorul de recensământ. 
 
 

♦ LIMBA MATERNĂ 

În mod similar cu precizările de la etnie, în formularul P - pentru limba maternă, se vor face codificări la 
nivel 2 urmând ca în centralizatorul CELR acestea să fie codificate la nivel 1, conform nomenclatorului 
NELM. 
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NOMENCLATORUL ETNIILOR SI LIMBILOR MATERNE – NELM 

 
Cod 

nivel 1 
Cod 

nivel 2 ETNIE LIMBA MATERNĂ 
    

1000  Român Română 
 1001 Român Română 
 1002 Aromân Aromână 
 1003 Cic  
 1004 Istroromân  
 1005 Macedoromân Macedoromână 
 1006 Meglenoromân  
 1007 Vlah  
1100  Maghiar Maghiară 
 1101 Maghiar Maghiară 
 1102 Ungur Ungară 
 1103 Secui Secuiască 
1200  Rom Romani 
 1201 Rom Romani, Ţigănească, Romanes 
 1202 Băieş  
 1203 Boldean   
 1204 Caştal  
 1205 Căldărar   
 1206 Cărămidar  
 1207 Cocalar  
 1208 Gabor  
 1209 Geambaş  
 1210 Lăieş  
 1211 Lăutar  
 1212 Pletos  
 1213 Rudar  
 1214 Spoitor  
 1215 Ţigan  
 1216 Ţigan de mătase  
 1217 Ursar  
 1218 Vătraş  
 1219 Zavragiu   
1300  German Germană 
 1301 German Germană 
 1302 Landler  
 1303 Neamţ  
 1304 Sas Săsească 
 1305 Şvab Şvabă 
 1306 Ţipţăr  
1400  Ucrainean Ucraineană 
 1401 Ucrainean Ucraineană 
 1402 Hahol  
 1403 Huţul  
1500  Sârb Sârbă 
 1501 Sârb Sârbă 
1600  Turc Turcă 
 1601 Turc Turcă 
1700  Tătar Tătară 
 1701 Tătar Tătară 
1800  Slovac Slovacă 
 1801 Slovac Slovacă 
1900  Evreu Idiş 
 1901 Evreu Idiş 
 1902  Ebraică (ivrit) 



 4

2000  Rus- Lipovean Rusă 
 2001 Rus Rusă 
 2002 Lipovean Lipoveană 
2100  Bulgar Bulgară 
 2101 Bulgar Bulgară 
2200  Ceh Cehă 
 2201 Ceh Cehă 
2300  Croat Croată 
 2301 Croat Croată 
2400  Grec Greacă 
 2401 Grec Greacă 
 2402 Elen Elenă 
2500  Polonez Poloneză 
 2501 Polonez Poloneză 
2600  Armean Armeană 
 2601 Armean Armeană 
2800  Rutean Ruteană 
 2801 Rutean Ruteană 
 2802 Rusin Rusină 
2900  Italian Italiană 
 2901 Italian Italiană 
3000  Albanez Albaneză 
 3001 Albanez Albaneză 
 3002 Shqiptar  
3100  Macedonean Macedoneană 
 3101 Macedonean Macedoneană 
 3102 Macedo-slav  
3200  Alte etnii Alte limbi materne 
 3201 Ceangău  
 3202 Caraşovean Caraşoveană 
 3203 Găgăuz Găgăuză 
 3204 Chinez Chineză 
 3205 Altă etnie din ţări ale Uniunii Europene 

(austriac; belgian; cipriot; danez; estonian; 
finandez; francez; irlandez; letonian; 
lituanian; luxemburghez; maltez; din Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; 
olandez; portughez; sloven; spaniol; suedez)

Altă limbă maternă din ţările Uniunii Europene 
 (austriacă; daneză; olandeză; portugheză; 
spaniolă; suedeză etc.)  

 3206 Altă etnie din celelalte ţări ale Europei 
(norvegian, elveţian, islandez etc.) 

Altă limbă maternă din celelalte ţări ale Europei 
(norvegiană;  islandeză etc.) 

 3207 Altă etnie din ţări din afara Europei 
(sirian, iordanian, japonez etc.) 

Altă limbă maternă din ţări din afara Europei 
(siriană; iordaniană; japoneză etc.) 

    
9999  Etnie nedeclarată Limbă maternă nedeclarată 

 

 


