
 

 

 

 

 

 
 

Anchetă despre utilizarea titlurilor și numelor de meserii feminine în România 
 
Informa ții demografice: 
 
Vârsta :……. Sex : M F 
 
Locul nașterii :……………………………………………. 
 
De cât timp locuiți în România ? ………………………………….. 
 
Naționalite :…………………………………… 
 
Diploma și/sau nivel de studii : …………………………. 
  
Profesia :   Angajat/funcționar              Liber profesionist                Muncitor                     Alta : ……………………………… 
 
       Student (Universitatea : …………………………..........… ; Facultate și specializare 

                  …………………….........................……… ;  anul de studii : …………………………….. ) 
 



 

 

 

 

Chestionar : 

Vă rugăm să alegeți (încercuind), din lista de mai jos, pentru fiecare meserie sau titlu, forma/formele feminine sau masculine pe care le utilizați 
în general, pentru a desemna o femeie care exercită acea profesie sau care poartă acel titlu. Adaugați, dacă este necesar, cazul sau contextul 
(formal sau informal) în care utlizați aceste forme. 

1 Un amator 
 

O amatoare O femeie amator 
 

Un amator femeie 

2 Un analist financiar 
  

O analistă financiară 
 

O femeie analist financiar Un analist financiar femeie 

3 Un șofer 
 

O șoferiță 
 

O femeie șofer Un șofer femeie 

4 Un autor 
 

O autoare O femeie autor Un autor femeie 

5 Un avocat 
 

O avocată 
 

O femeie avocat Un avocat femeie 

6 Un baby-sitter 
 

O baby-sitter   

7 Un fotbalist 
 

O fotbalistă 
 

O femeie fotbalist 
 

Un fotbalist femeie 

8 Un servitor 
 

O servitoare O femeie servitor Un servitor femeie 

9 Un cardiolog 
 

O cardiologă  O femeie cardiolog Un cardiolog femeie 

10 Un colonel   O femeie colonel 
 

Un colonel femeie 

11 Un comisar O comisara O femeie comisar  Un comisar femeie 

12 Un funcționar public 
 
 

O funcționară publică O femeie funcționar public 
 

Un funcționar public femeie 



 

 

 

 

13 Un cronicar 
 

O cronicară 
 

O femeie cronicar 
 

Un cronicar femeie 

14 Un doctor 
 

O doctoriță 
 

O femeie doctor 
 

Un doctor femeie 

15 Un exportator 
 

O exportatoare 
 

O femeie exportator 
 

Un exportator femeie 
 
 

16 Un inginer 
 

O ingineră O femeie inginer 
 

Un inginer femeie 
 

17 Un magistrat  
 

O magistrată 
 

O femeie magistrat 
 

Un magistrat femeie 

18 Un medic 
 

 O femeie medic 
 

Un medic femeie 

19 Un notar O notăriță  O femeie notar 
 

Un notar femeie 
 

20 Un pilot 
 

 
 

O femeie pilot Un pilot femeie 
 

21 Un politist 
 

O polițistă 
 

O femeie polițist 
 

Un polițist femeie 

22 Un pompier 
 

O pompieră O femeie pompier Un pompier femeie 

23 Un director 
 

O directoare O femeie director 
 

Un director femeie 

24 Un președinte O președintă O femeie președinte Un președinte femeie 

25 Un profesor O profesoară O femeie profesor Un profesor femeie 

26 Un psiholog O psihologă  O femeie psiholog 
 

Un psiholog femeie 

27 Un scenarist 
 

O scenaristă 
 

O femeie scenarist 
 

Un scenarist femeie 



 

 

 

 

28 Un rector 
 

O rectoră  /O rectoriță 
 

O femeie rector 
 

Un rector femeie 
 

29 Un cercetător 
 

O cercetătoare 
 

O femeie cercetător 
 

Un cercetător femeie 

30 Un scriitor 
 

O scriitoare 
 

O femeie scriitor 
 

Un scriitor femeie 

31 Un senator O senatoare 
 

O femeie senatoar 
 

Un senator femeie 
 

32  Un primar 
 

O primariță 
 

O femeie primar 
 

Un primar femeie 

33 Un soldat   O femeie soldat 
 

Un soldat femeie 

34 Un succesor O succesoare O femeie succesor Un succesor femeie 

35 Un martor 
 

O  martoră O femeie martor Un martor femeie 

36 Un traducator 
 

O traducatoare O femeie traducator 
 

Un traducator femeie 

37 Un paznic O paznică 
 

O femeie paznic 
 

Un paznic femeie 
 

38 Un realizator 
 

O realizatoare O femeie realizator Un realizator femeie 

 

Vă mulțumim că ați completat acest chestionar. 

 

 



 

 

 

 

Dacă doriți să fi ți informat cu privire la rezultatele anchetei despre utilizarea titlurilor și numelor de meserii feminine în Romania, sau în 
legatură cu alte anchete similare, aplicate în alte țări de limbă romanică, vă puteți adresa la:  

Prof. Sophie SAFFI 

Université d’Aix-Marseille 
ALLSH 
Centre Aixois d’Etudes Romanes 
29 av. Robert Schuman 
13100 Aix-en-Provence FRANCE  
sophie.saffi@univ-amu.fr  
 
 
 

 


