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ARGUMENT
Dimensiunea de gen comportă un caracter important și actual prin încercarea
de a introduce subiectul discriminării pe principii de gen la nivelul abordărilor
ştiinţifice şi nu doar, într-un context în care mai domină stereotipuri de gen
privind masculinitatea şi feminitatea. Actualmente, egalitatea de gen, precum şi
eliminarea tuturor formelor de discriminare (la nivel de relaţii și nevoi de gen, de
discurs public ş.a.), reprezintă obiectivul societăților democratice și/sau al celor
ce tind spre acest statut, deoarece egalitatea de gen presupune crearea unui cadru
cu „aceleași oportunităţi, drepturi și obligaţii pentru femei și bărbaţi, în care
diferenţele dintre femei și bărbaţi să fie abordate altfel decât deficienţe”1.
Discursul public (educație, mass-media, politică, cultură) și cel privat păstrează
în continuare forme și mărci lingvistice care jignesc, trivializează, marginalizează fie
femeile, fie bărbaţii, diminuând demnitatea acestora. Exprimarea în termeni sexiști
se produce conștient sau mai puțin conștient. Abia de curând au apărut prevederi
legislative care definesc problema și sancțiunile în caz de utilizare a limbajului sexist.
Perpetuarea mesajelor discriminatorii, de regulă la adresa femeilor, se produce din
cauza conservatorismului lingvistic, a prescripțiilor menținute în unele dicționare,
clasificatoare și nomenclatoare ale ocupațiilor. Excluderea limbajului sexist în toate
formele lui de manifestare, directe și indirecte, utilizarea numelor de profesii/
funcții nu doar cu forme de masculin, ci și de feminin, reprezintă un demers
absolut întemeiat. Acesta se revendică din necesitatea asigurării tratamentului
lingvistic egal, nedescriminatoriu, pentru femei și bărbați.
Preocuparea pentru limbajul echilibrat în privința genului în Republica Moldova
se regăsește, începând cu anul 2000, în mai multe analize ale dimensiunii de gen în
mass-media2 și ale curriculumului şcolar şi manualelor3. Unele persoane au pledat
consecvent pentru identificarea dezechilibrelor de gen și pentru contracararea
limbajului sexist și a sexismului în activitatea publică, politică, deoarece este o
formă de discriminare de gen frecventă în discursul media, politic4, educațional ș.a.
1

N. Albu, Dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare (manual).
Chișinău: „Elan Poligraf ”, 2017, p.15.

2

L. Handrabura, Stereotipuri de gen în mass-media. În: Didactica Pro..., Chişinău, nr. 2 (24), 2004,
p. 53-55 (I parte) şi nr. 5-6 (27-28), 2004, p. 114-126 (partea a II-a); L. Handrabura, Gen și massmedia. Studiu. Pentru o presă sensibilă la gen, Chișinău, 2007, p.51.

3

D.-O. Ştefănescu, L. Handrabura ş.a., studiul Modele şi valori de gen în învăţământul public
din Republica Moldova, Chișinău: „Elan Poligraf ”, 2005, pp.57, 66-67, 71; L. Handrabura, V.
Bodrug-Lungu, Dimensiunea de gen în domeniul educaţiei. În: Studia Universitatis, seria Ştiinţele
Educaţiei, nr. 5(35), Chișinău, 2010, p. 9-16.

4

R. Pisică, The sexist language in political discourse. În: Studia universitatis. Revistă Științifică a
Universității de Stat din Moldova, 2008, nr. 6(16), p.122-128.
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Consiliul Europei a adoptat în anul 2008 recomandarea CM/Rec (2007)17)
care stipulează „eliminarea sexismului din limbaj și promovarea limbajului care
reflectă principiul egalității între femei și bărbați.”5 În Republica Moldova, Legea
nr. 71 din 14.04.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative6
prevede introducerea în Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la
asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi7 a unui nou articol 2, prin care
se definește: „limbaj sexist – expresii și adresări ce prezintă femeia și bărbatul
în manieră umilitoare, degradantă și violentă, ofensând demnitatea acestora”.
Reținem, de asemenea, că articolul 8. Egalitatea de şanse în mass-media, al. (2)
stipulează: „Este inadmisibilă şi se sancționează conform legislației publicarea
oricăror materiale şi informații de caracter sexist și utilizarea limbajului sexist”.
Limbajul sexist include, așadar, termeni şi expresii care jignesc sau trivializează
fie femeile, fie bărbaţii, după caz (încadrarea indivizilor în categorii pe baza
stereotipurilor, folosirea de etichete jignitoare, umor deplasat, folosirea cuvintelor
care exclud), despre care vom vorbi în continuare, pentru a înțelege mai bine cum
se manifestă și de ce trebuie evitat acesta din orice formă de discurs.
În lingvistică, discursul este definit ca limbaj al interacțiunii sociale (definiția
funcțională), este cel ce dă formă conștiinței noastre. Limbajul, la rândul său,
creează realitatea socială, respectiv, condiționează modul în care comunitățile
lingvistice/ etnice văd lumea, pe sine și raporturile de putere dintre persoane. Să
ne amintim ce efecte produce limbajul, ce consecințe are asupra mediului social și
asupra propriei noastre vieți abilitatea de manipulare prin folosirea simbolurilor.
Limbajul produce definiții, dar și clasificări, ierarhizări, influențează percepția
noastră prin descrieri, caracterizări, atribuiri, bias-uri (pozitive-negative), care
afectează relațiile. Totodată, limbajul presupune evaluări și poate avea efecte
degradante asupra celorlalți, de exemplu, prin discursul urii sau al disprețului.
Acesta din urmă - discursul disprețului față de femeile necăsătorite, care nu au
copii/„sterpe”, și/dar se angajează în competiția politică, implicit și în cea pentru
portofoliul de președinte al țării – a fost utilizat frecvent în timpul scrutinului
prezidențial din 2016, în special în pozițiile susținătorilor candidatului X cu
referință la contracandidata sa. Atunci când este utilizat neadecvat în diverse
5

Recommandation CM/Rec(2007)17 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les normes
et mécanismes d'égalité entre les femmes et les hommes (adoptée par le Comité des Ministres le 21
novembre 2007, lors de la 1011e réunion des Délégués des Ministres) https://search.coe.int/cm/
Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d4ab3 (Accesat 22.03.2018).

6

http://lex.justice.md/md/365019/ (Accesat 23.03.2018).

7

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=315674&lang=1
(Accesat 23.03.2018).
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medii (educațional, mass-media, politic8), limbajul poate discrimina, răni, afecta
demnitatea celuilalt.
Prin acest studiu, care include și un ghid, menit să sensibilizeze deopotrivă
mediul academic, precum și publicul larg, interesat de evoluția limbii și de
corectitudinea în exprimare, noi pledăm pentru utilizarea discursului nonsexist în
viața publică și cea privată. Într-un prim capitol – Repere conceptuale – problema
este tratată teoretic prin descrierea mărcilor limbajului sexist, a tradiției și
normei lingvistice invocate, dar și a tendințelor actuale în formarea numelor de
profesioniști/profesioniste și demnitari/demnitare – subiectul cel mai dezbătut în
acest context.
Recomandările practice din ghid se referă la modalitatea de evitare a celor mai
frecvente forme sexiste, între care și utilizarea numelor generice și a numelor
de profesii/funcții doar cu forme de masculin. Sunt propuse corespondentele
feminine/masculine pentru funcțiile și profesiile din primele 3 grupe majore9 ale
Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM), 2014, care se referă
atât la Administrația Publică Centrală, cât și la Administrația Publică Locală
(nivelul 1 și 2). Acestea, în mare parte, se regăsesc în trei surse lexicografice de
referință - Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX), 1998, Dicționarul
Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM, ed. a 2-a), 2005 și
Dicționarul de cuvinte recente (DCR), 2013 - și/sau se subordonează regulilor de
formare a numelor de agent feminine, care numesc ocupații, profesii, demnități,
titluri, prin sufixe moționale consacrate în sistemul derivativ al limbii române.
Limbajul echilibrat în privința genului, justificat din punct de vedere
sociocultural și recomandat prin această lucrare, este acela de a asigura prin
expresiile și conotațiile sale la nivel discursiv echitatea de gen, bazată pe respectarea
drepturilor egale ale femeilor și bărbaților într-o democrație participativă.

8

Platforma pentru Egalitate de Gen a adresat la 21.XI.2017 o declarație deputaților din Parlament,
prin care cere atenționarea și sancționarea deputaților și deputatelor, care utilizează limbajul sexist
și perpetuează stereotipurile de gen, ca rezultat al unor insulte aduse de liderul PCRM, Vladimir
Voronin, deputatei Alina Zotea, în timpul ședinței plenare din 16 noiembrie curent. Președinta
Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Valentina Buliga, a dat citirei, în debutul ședinței
Legislativului din 01.XII.2017, unei Declarații de condamnare a utilizării limbajului sexist în
Parlamentul Republicii Moldova. Cf.: http://www.realitatea.md/folosirea-limbajului-sexistin-parlament-este-condamnat-de-femeile-deputate-printr-o-declara-ie-oficiala_68133.html
(Accesat 18.01.2018).

9

Grupele majore 4-6 din CORM vor fi analizate în ediția a II-a a lucrării, în care vor fi propuse
corespondentele feminine/masculine pentru toate funcțiile și profesiile incluse în acest act
normativ de referință, care trebuie revizuit.
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I. Mărci ale limbajului sexist
Indiciile ce pot fi imediat observate în discursul public10, dar și în cel privat, ca
mărci ale limbajului sexist, și trebuie evitate sunt următoarele:
• folosirea generalizărilor şi a termenilor cu caracter absolut: „fetițele preferă să
se joace cu păpușile, iar băieții cu mașinile…”, „toţi bărbații care dețin puterea sunt
obsedați de …”, „toate femeile din politică au în spate …”, „niciodată o femeie care nu
este măritată…”, „bărbații sunt întotdeauna mai raționali, iar femeile mai emotive
și isterice” etc.;
• pluralul masculin înglobant, recomandat de regulile limbii române, atunci
când ne adresăm unui auditoriu format din femei și bărbați, nu este decât forma
lingvistică a unei dominări reale11: „stimați participanți, jurnaliști!”, „dragi
studenți, elevi!”, „stimați deputați, concetățeni!”;
• utilizarea de apelative stereotipice, eufemistice, peiorative, de diminutive
sau de forme excesiv de politicoase, pentru a desemna persoanele din
categoriile discriminate: „drăguţă sau dragă”, „păpuşă”, „stimată şi frumoasă
doamnă”, „puiculiță” etc. Atestăm tendința de folosire frecventă a diminutivelor
(bunicuțe, reporteriță, frizeriță, primăriță, șoferița ș.a.) chiar și în titluri, în
special pentru fete/femei („Ghinion pentru o şoferiţă! A încurcat pedalele şi a
ajuns cu maşina în râu”; „Mămicile au dat buluc la recalcularea indemnizației de
creștere a copilului”; „100.000 de fetiţe, injectate cu un vaccin controversat”), nu
și pentru băieți/bărbați vizați în același context sau problemă („Taţii divorţaţi
vor custodia comună a copiilor”; „Băieţii ar putea fi vaccinaţi împotriva papiloma
virusului uman”). Se întărește, astfel, tratamentul diferențiat față de persoanele
de gen feminin care, indiferent de vârstă, sunt percepute mereu ca fiind sensibile,
lipsite de putere și au nevoie de protecție;
10

Exemplele sunt selectate din manualele școlare, produsele media și discursul politic din Republica
Moldova.

11

În acest sens, considerăm relevantă și dezbaterea din Franța, unde mai multe cadre didactice au
solicitat ca pluralul să nu mai fie dominat de forma masculină: http://www.telegraph.co.uk/
news/2017/11/08/french-schoolteachers-push-gender-neutral-grammar-row-language/
(Accesat 22.01.2018).
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• aplicarea de calificative de întărire a unor stereotipuri: „Doamnei Greceanâi
vreau să îi mulțumesc pentru participare. Mai rău pentru bărbații din cadrul
PSRM și mai departe, de la Kremlin, care s-au ascuns după fusta ei. Trebuiau să
iasă în față, așa cum se cuvine într-o asemenea situație. Nu o doamnă care e deja
la apusul activității, la 59 de ani, la vârsta de pensie – hai, du-te și candidează
la primăria Chișinău. Eu înțeleg când înaintează o doamnă în plină putere de
afirmare, și profesională, și personală, cum doriți, și să vină să concureze” (subl.n.),
a declarat contracandidatul PL pentru funcția de edil al capitalei în 2015;
• referiri stereotipice sexualizate despre vestimentaţie, aspect corporal,
comportamente: „Antonia, cu un decolteu amețitor. Cât de sexy arată în a șasea
lună de sarcină”; „Pentru ele merită să te uiţi la Olimpiada de la Rio” – referințe
foto la corpurile semidezgolite ale unor sportive, și nu la performanțele lor;
• slut shaming (tratarea femeilor ca târfe), un concept ce descrie un act de
blamare a femeilor pentru comportamentul sexual și nu doar, pe care îl au și care
nu se încadrează în normele sociale. Cazul cum a fost tratată Domnica Cemortan
de unele instituţii de presă este elocvent în acest sens. Alt exemplu: „Noi știm
cum se numește acea categorie de doamne care unuia îi spune că-l iubește, iar pe de
altă parte practică sex pe bani”, a afirmat un expert în cadrul unei emisiuni TV,
dorind, în acest fel, să ilustreze politica autonomiei găgăuze care primește bani
de la UE, însă se declară pro-Rusia;
• glume, aluzii cu tentă sexuală, vulgarități: candidatul republican la președinția
SUA, Donald Trump, a făcut un comentariu extrem de vulgar și sexist referitor
la şansele lui Hillary Clinton de a câştiga scrutinul prezidenţial, subliniind că ea
nu va câştiga niciodată. De exemplu, „Chiar şi într-o cursă cu Barack Obama, ea
a fost învinsă. Nu ştiu care dintre ei era mai rău. Nu ştiu cum ar putea fi mai rău?
Ea era favorită în 2008, era favorită să câştige în scrutinul intern, dar i-a tras-o
Obama, vreau să spun că a pierdut.” (subl.n.); „Ați avut un bărbat pe care să îl
iubiți?”, a fost întrebată candidata PAS la președinție în RM (2016) de către un
moderator la dezbaterile televizate, făcând aluzii la orientarea ei sexuală.
În afară de expresiile abjecte utilizate („mamă denaturată”, „femeie adulteră”,
„fiică rătăcită”, „babă nebună” etc.), strategiile de marginalizare a experienței
feminine, de regulă, sunt dublate și de alte mecanisme discursive, în special în
media, care nu trebuie excluse. Ne referim la:

REPERE CONCEPTUALE

13

• înlocuirea frecventă a identității profesionale cu cea de gen: „femeia” în loc
de „judecătoarea X”, „asistenta medicală Y”; „Când a ieșit la dezbateri la Moldova
1, noi am înțeles că această femeie (referință la contracandidată) nu este pregătită
să devină nici primar local, undeva într-o comună din raionul Briceni”;
• numirea indirectă, asociată unei personalități masculine: „soția lui ...”, „fiica/
soacra lui ...”, „amanta/concubina lui ...”; „Sora ministrului Justiției, acționată în
judecată de MoldATSA din cauza restanțelor la un credit preferențial”; „Soția
ministrului Transporturilor, condamnată definitiv de justiția din România”; „Ea
este sluga lui Plahotniuc și...”; „E o persoană care este susținută acum și de mulți
lideri de partid, care sunt responsabili de furtul miliardului ...”;
• privilegierea detaliilor de aparență fizică și/sau de statut marital: „tânăra
blondă” sau „mamă singuratică”, „băiat chipeș”, „burlac irezistibil”, „Top 10
burlăcițe în politica autohtonă 2016”; „Această fată nu va reuși să inițieze niciun
fel de luptă împotriva corupţiei...”, afirma un ex-deputat despre candidata la
președinție.
Utilizarea numelor generice și a numelor de profesii/funcții doar la masculin
reprezintă, de asemenea, o marcă sexistă care se explică prin invizibilitatea femeii
în limbaj12. Acest subiect este discutat tot mai intens în ultimul timp și la noi13,
inclusiv în domeniul mass-media14, iar peste hotare a început să fie cercetat încă
din anii ´70 ai secolului al XX-lea15. Spre deosebire de alte foruri științifice, cum
12

Cf.: Anne Marie Houdebine Gravaud, Femeia invizibilă sau despre invizibilitatea femeii în limbaj.
Iaşi: Editura Universitaţii „Al.I.Cuza”, 1997.

13

PNUD Moldova a adoptat și un ghid de comunicare sensibilă la gen (Gender Sensitive
Communications Guide For Use in UNDP Moldova's. External Communications, 2016, 40
p.). ONU Moldova s-a angajat din 2016 să promoveze o comunicare externă sensibilă la gen.
Acest lucru este prevăzut și în Strategia de comunicare a ONU Moldova pentru 2018-2022, iar
prin programele și proiectele sale promovează limbajul echilibrat la gen ca parte importantă a
demersului de respectare și abordare integratoare a problematicii egalității de gen.

14

Jurnaliștii au beneficiat pe parcursul ultimilor 5 ani de mai multe formări, în care s-a abordat și
subiectul limbajului nonsexist. Cf.: V. Bunduchi, L. Handrabura, Echilibrul de gen în produsele
mediatice. Cap. Limbajul de gen în mass-media. Chișinău, 2016, p.10-14.

15

A se vedea: C. Miller, K. Swift, The Handbook of Nonsexist Writing. New York: Barnes and Noble,
Harper&Row, 1980; Guidelines for Gender-Fair Use of Language. The National Council of
Teachers of English (NCTE), Revised 2002, Women in Literacyand Life Assembly (WILLA);
Formerly Guidelines for Nonsexist Use of Language in NCTE Publications; Revised 1985; Created
1975, Committee on the Status of Women in the Profession. http://www.ncte.org/positions/
statements/genderfairuseoflang (Accesat 04.04.2018).
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ar fi, de exemplu, cel din Franța16, Academia Română, dar și Academia de Științe
din Moldova întârzie să-și expună un punct de vedere ferm referitor la fenomenul
discutat și să recunoască că bărbații au avut monopolul în impunerea limbajului în
viața publică17, construindu-și astfel o poziție de supremație socială.
În opinia unor/unora lexicologi/e, lexicografi/e, caracterul ideologic al limbii
nu este de domeniul conștiinței publice. Noul Clasificator al ocupațiilor din
Republica Moldova18 păstrează în continuare numai forme de masculin pentru
99,9% din profesiile și funcțiile enumerate în cele 3 grupe majore analizate.
Excepţiile sunt puţine și foarte sugestive ca mesaj al asimetriei de gen în limbă. În
Indexul alfabetic al ocupaţiilor (profesiilor) muncitorilor/Алфавитный перечень
занятий (профессий) рабочих atestăm cu formă de feminin numai 13 meserii:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Cusătoreasă (industria confecţiilor)/Швея;
Cusătoreasă (în secţia de umezire-vopsire şi blănuri)/Швея (в сырейнокрасильных и скорняжныхцехах);
Dantelăreasă/Кружевница;
Dădacă/Няня;
Econoamă/Сестра-хозяйка;
Femeie de serviciu/Уборщица помещений;
Lenjereasă/Кастелянша;
Manichiuristă/Маникюрша;
Menajeră/Домработница,
Modistă acoperăminte pentru cap/Модистка головныхуборов;
Pedichiuristă/Педикюрша;
Spălătoreasă lengerie (subl. n., corect: lenjerie)/Прачка белья (вручную);
Ţesătoare covoare/Ковровщица,
dar și
Ţesător/Ткач, Ţesător covoare/Ковровщик.

16

Femme, j'écris ton nom…Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions,
Paris, 1999. Centre National de la Recherche Scientifique. Institut National de la Langue Française.
Directeur: Bernard Cerquiglini. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/994001174.pdf

17

A se vedea lucrările lui D. Spender, Man Made Language. Publ. Routledge&Kegan Paul, 1980;
P. Simpson, Language, Ideologyand Point of View. Routledge, London and New York, 1994, p.
161-178.
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[PDF] clasificatorul ocupaţiilor din republica moldova ... - Angajat.md http://www.angajat.
md/.../KL_prof%20Clasificator_19385A5ACBC143ED920652AAC3A0...(Accesat
21.03.2018).
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Indexul alfabetic al ocupaţiilor (funcţiilor) slujbaşilor/Алфавитный перечень
занятий (должностей) служащих indică la feminin doar 18 funcții:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Călugăriţă/Монахиня;
Dactilografă/Машинисткa;
Dactilografă, limbi străine/Машинистка, работающая с иностранным
текстом;
Dactilografă în redacţii/Машинистка редакции;
Ghicitoare/Гадалка;
Guvernantă/Гувернантка;
Infirmieră/Санитарка;
Moaşă/Акушерка;
Secretară/Секретарь;
Secretară-dactilografă/Секретарь-машинистка;
Secretară prelucrare texte computator (subl. n., corect: computer)/Секретарь,
обработка текстов на компьютере;
Secretară-stenografă/Секретарь-стенографистка;
Soră inferioară de caritate/Младшая сестра милосердия;
Soră econoamă/Сестра-хозяйка;
Soră medicală/Медицинская сестра;
Soră medicală de caritate/Медицинская сестра милосердия;
Soră medicală inferioară pentru îngrijirea bolnavilor/ Младшая медицинская
сестра по уходу за больными;
Soră medicală principală/Главная медицинская сестра.

Reținem ambele forme de gen pentru Stareţ (stareţă)/Настоятель
(настоятельница) монастыря și ne întrebăm firesc: biserica, cunoscută prin
discursul său de gen conservator în genere, a ajuns să fie mai flexibilă decât alte
instituții ale statului în acest sens?
Nu putem omite și faptul că pentru treapta preșcolară, unde avem în ultimul
deceniu numai femei care îngrijesc și educă copiii noștri, ca și în cea primară sau
în învățământul special, de altfel, funcțiile sunt doar la forma de masculin (sic!):
Educator în învăţământul preşcolar/Воспитатель в дошкольном образовании;
Educator în învățământul primar/Воспитатель системы начального
образования; Educator în sistemul învăţământului special/Воспитатель в
системе специального образования; Învăţător (calificare medie)/Учитель
(средней квалификации); Învăţător în învăţământul primar/ Учитель системы
начального образования. Să înțelegem că este corect să acceptăm faptul că unele
ocupații sunt în continuare exclusive și acceptăm ghicitoare, dantelăreasă, femeie de
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serviciu, guvernantă, dactilografă, moașă, soră econoamă etc., nu însă și educatoare,
învățătoare!?
DEX-ul, DOOM-ul, DCR-ul și alte dicționare acceptă totuși servitor/servitoare,
secretar/secretară, muncitor/muncitoare, mulgător/mulgătoare, învățător/
învățătoare, contabil/contabilă ș.a., dar suntem taxați imediat atunci când vorbim
de europarlametar/europarlamentară, deputat/deputată, primar/primară etc.
„Poți fi coafeză/coafor, dar în uz se folosește stilist, mai nou hairstylist, ca și cum
exercitarea de către un bărbat a unei asemenea profesii lipsite de măreție precum
pieptănatul femeilor nu s-ar putea face decât printr-o metamorfozare – lingvistică
cel puțin – care să o transforme în artă.”19.
Atestăm prostituată20, nu și prostituat, căci verbele a prostitua21 și a se prostitua22
rezervă această ocupație exclusiv femeilor. Pentru bărbații care au aceeași „fișă de
post” ca și prostituatele e preferabil donjuan23, gigolo24, iar mai nou – macho man25.
Conservatorismul lingvistic al formelor de masculin pentru funcții sau profesii
care social au încetat să mai fie exclusive (fie numai masculine, fie numai feminine)
constatăm, așadar, că se menține. Termenii continuă să-și păstreze acest caracter
19

G. Crețu, Femei din toate limbile, uniți-vă!
htpp//GABRIELA CRETU.ro, 11/5/2004 (Accesat în 2005).

20

Reținem și sinonimia pentru prostituată (s. cocotă, curvă, târfă, femeie de stradă, (pop. și fam.)
damă, madamă, (înv. și reg.) pârțotină, telăliță, teleleică, (reg.) lele, madaranță, scorțotină, tearfă,
târnoață, (prin Transilv.) bandură, bulă, (prin Bucov.) crăiță, (prin Maram.) landră, (prin Mold. și
Bucov.) mișarcă, (înv.) magopață, tălaniță, femeie publică, (fam.) fleoarță, fleorțotină, șuleandră,
(fig.) buleandră, pupăză, putoare, târâtură, (reg. fig.) haită, pupezoaică, terfeloagă, (Transilv.
fig.) gudă, (prin Mold. fig.) ruptură, (arg.) maimuță, marcoavă, mastroacă. Sursa: Dicționar de
sinonime. Autori: Luiza Seche și Mircea Seche. Editura „Litera Internațional”, 2002.

21

1. A se vinde. (O femeie care se ~.) 2. (înv.) a supune. (A ~ o femeie.) Sursa: Dicționar de sinonime.
Autori: Luiza Seche și Mircea Seche. Editura „Litera Internațional”, 2002.

22

1. A deveni prostituată; a se deda la prostituție; a se desfrâna. 2) A practica prostituția; a fi
prostituată. Sursa: Noul Dicționar Explicativ al Limbii Române. Editura „Litera Internațional”,
2002.

23

Bărbat care umblă întruna după aventuri amoroase; om seducător, afemeiat, crai. Sursa:
Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Autor: Academia
Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Editura „Univers Enciclopedic Gold”, 2009.

24

Bărbat cu moravuri dubioase întreținut de o femeie mai în vârstă decât el. Sursa: Dicționarul
Explicativ al Limbii Române. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Autor: Academia Română,
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Editura „Univers Enciclopedic Gold”, 2009.

25

1. Bărbat care are conştiinţa exacerbată a virilităţii sale şi care proslăveşte supremaţia masculinităţii.
2. (curent) (Apelativ, adesea admirativ pentru un bărbat care exhibă o virilitate exagerată,
considerată a fi o caracteristică a masculinităţii şi asumată pentru a exprima siguranţă, forţă,
agresivitate în comportament, în modul de exprimare etc.; bărbat puternic, viril, dominant. Sursa:
Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Autor: Academia
Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Editura „Univers Enciclopedic Gold”, 2009.
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după o logică care nu este în niciun caz cea a limbii. Or, limba este un sistem
dinamic, demonstra Eugen Coșeriu, savant de referință în domeniu, un organism
viu, influențat de diverse realități, iar unele schimbări sunt justificate.
Italia26, Spania27, Franța28, dar și țările anglofone au trecut actualmente numele
profesiilor și funcțiilor şi la feminin, deși, în cazul acestora din urmă, reamintim
că limba engleză nu face diferenţe de gen. Anglofonii au schimbat chairman, de
exemplu, cu chairperson, iar când fac referire la grupuri în care sunt persoane de
ambele sexe, spun întotdeauna ea/el, el sau ea, femei şi bărbaţi29.
Atâta vreme cât femeile sunt încadrate direct pe piaţa muncii şi ocupă funcții
de conducere, această realitate trebuie consemnată în clasificatorul ocupațiilor,
în nomenclatoarele de meserii și specialități și în dicționare. Aşa a fost norma
iniţială, bărbaţii au ocupat primii mai multe funcţii în administrație. S-a omis apoi
includerea în actele de reglementare și dicționare a numelor de profesii şi la forma
de feminin atunci când femeile au început să practice meserii, să dețină posturi
înalte ocupate altădată numai de bărbați. Astfel, s-a creat și se menține ideea unui
standard masculin care alimentează percepția că suntem pe locurile „rezervate”
celuilalt gen, iar femeile trebuie să se încadreze în acest standard considerat „firesc”.
În acest caz, de ce nu utilizăm corespondentul feminin încetățenit de
manichiuristă, dădacă (livr. bonă, nursă), moașă, menajeră ș.a. atunci când ne referim
la bărbați care își câștigă existența din aceste ocupații? „Deghizarea” acestora în
DEX, sub forma expresiilor persoană specializată în facerea manichiurii, persoană
care îngrijește de copii, lucrător medical care acordă ajutor femeilor în timpul nașterii,
personal de întreținere, atestate în dicționare30, dau, desigur, o altă greutate valorică
26

A. Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana. Roma, 1987. Studiul a fost elaborat pentru Președinția
Consiliului de miniștri și pentru Comisia pentru egalitate și posibilități egale (Commissione per la
Parità e le Pari oppurtunità) între femei și bărbați. Capitolul al treilea cuprinde Reccomandazioni
per un uso non sessista della lingua italiana, propuse cu scopul de a sugera alternative compatibile
cu sistemul lingvistic al limbii, pentru evitarea unor forme sexiste în limba italiană. https://web.
uniroma1.it/.../IlSessismoNellaLinguaItaliana.pdf (Accesat 04.04.2018).

27

Guía breve para el uso no sexista del lenguaje, Adaptado de CIPAF, 1992.
https://cipacdh.org/pdf/guia_breve_lenguaje.pdf (Accesat 04.04.2018).

28

Cf.: GUIDE PRATIQUE pour une communication publique sans stéréotype de sexe, semnat de
Danielle Bousquet și GaëlleAbily și editat de Haut Conseil a l' egalite entre les femmes et les
hommes, pe lângă prim-ministru în nov. 2015; Convention interministérielle pour l'égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 2013-2018.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/17/0/2013_convention_egalite_
FG_241170.pdf (Accesat 04.04.2018).

29

Virginia L. Warren, Guidelines for Nonsexist Use of Language. In: Proceedings and Addresses
of the American Philosophical Association, February 1986 (Vol. 59, Number 3, pp. 471-482)
http://www.apaonline.org/?page=nonsexist (Accesat 04.04.2018).

30

Cf. și https://dexonline.ro/definitie/ (Accesat 11.08.2016).
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ca statut social aceleiași ocupații. Totodată, indică direct acceptarea cu rezerve a
permutării unor roluri predestinate „istoric, firesc și natural” femeilor (cele care
țin de „etica grijii” pentru cineva sau ceva) și „Nu doar pentru că este mai puțin
obișnuit, ci pentru că este subminant pentru sistemul de valori pe care se sprijină
patriarhatul.”31 Să recunoaștem, însă, că alternativa propusă și acceptată normativ
demonstrează că se pot găsi soluții pentru a nu mai ține femeile la respect sau sub
tăcere prin menținerea formelor de masculin pentru mai multe profesii și funcții.
Subscriem ideii avansate de autoarele unei lucrări32 că rezistența înaltului for
academic român la acceptarea formelor de feminin pentru profesii și funcții
masculinizate derivă dintr-un „sexism în practica lingvistică”. La nivelul uzului,
acesta este susținut de prescripțiile gramaticii normative (Gramatica Academiei
ed. 2005-2008; Mioara Avram, Gramatica pentru toți etc.). La acestea, de
regulă, fac referință, întemeiată, s-ar părea, persoanele care nu sunt de acord cu
utilizarea formelor opozitive de feminin (doamnă doctoră, doamnă avocată,
doamnă academiciană etc.). Prin recomandarea formei de masculin ca generică și a
acordului între referent și funcție/poziție/ocupație doar cu forma de masculin, se
pierde din vedere faptul că norma lingvistică nu este atemporală și imuabilă. Or, ea
este elaborată de persoane care au și ei/ele prejudecățile lor, precum și o rezistență
mai mică sau mai mare la schimbare.
Este, prin urmare, la fel de corect și firesc pentru limba română să scriem și să
spunem şi muncitoare, educatoare, învăţătoare, secretară, directoare, jurnalistă,
contabilă, dar şi filosofă, chimistă, ingineră, preşedintă, primară, procuroră,
deputată, ministră și sună bine din punct de vedere „fonetic”33. În opinia noastră,
sesizarea din 2011 a deputatei Andreea Paul în adresa Academiei Române pentru
„a feminiza funcțiile publice” este absolut întemeiată. Această opinie este susținută
și de profesorul Alexei Axan de la Casa Limbii Române „Nichita Stănescu” din
Chișinău, și de regretatul savant Anatol Ciobanu, membru corespondent al
Academiei de Științe a Moldovei. Mai mult ca atât, avem tot mai multe exemple
și din dreapta, și din stânga Prutului, care demonstrează că vorbitorii avizați în
subiectul discutat sau nu, simt și utilizează firesc formele de feminin. De exemplu,
„DNA cere aviz de la Senat pentru încuviințarea reținerii și arestării preventive
31

G. Crețu, Idem.

32

O. Dragomir, M. Miroiu (editoare), Lexicon feminist. Iași: „Polirom”, 2002, p. 319-321.

33

Argumentul exprimat în acest sens de purtătoarea de cuvânt a Academiei Române, Elena Solunca
("Așa ceva nu se poate și sună îngrozitor, pentru că este vorba de funcție, nu de persoană"), la
sesizarea deputatei PDL, Andreea Paul, de a recunoaște oficial formele de feminin ale funcțiilor
publice, nu este concludent și nici științific. A se vedea:
Andreea Paul cere sa se schimbe DEX-ul: Academia sa „feminizeze ... htpp//www.ziare.com›
Politic› Andreea Paul› PDL (Accesat 20.07.2013).
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a senatoarei PNL Doina Tudor, acuzată de complicitate la luare de mită…”34.
Același lucru îl atestăm și în situația când legiuitorii unei scrisori deschise pentru
urgentarea implementării de noi măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei
în familie semnează: Adrian Wiener, Senator USR, Președinte al Comisiei pentru
egalitate de șanse din Senatul României. Lavinia-Corina Abu-Amra, Deputată
USR. Mihai-Cătălin Botez, Deputat USR. Iulian Bulai, Deputat USR. MaraDaniela Calista, Deputată PNL. Cosette-Paula Chichirău, Deputată USR (subl.n.)
ș.a.35 sau în unele materiale din mass-media: „Primăria Orhei: A fost viceprimar, va
fi viceprimară. Vezi cine a venit în locul lui Viorel Dandara”36; „Ministra Muncii,
Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Stela Grigoraș, a prezentat raportul de
activitate la un an de la învestirea în funcție, transmite CURENTUL. În raport,
Ministra Stela Grigoraș a enumerat principalele realizări ale Ministerului...”37
Amintim că demersul pentru un limbaj de gen nediscriminatoriu a fost inițiat
încă de la sfârșitul secolului trecut. Acesta este susținut până în prezent de autoarele
unor studii de gen de referință pentru arealul românesc, care sunt militante pentru
asigurarea egalității de gen: Mihaela Miroiu, profesoară universitară, filosofă, Laura
Grunberg, doctoră în sociologie, Otilia Dragomir, doctoră, specialistă în analiza
discursului și studii de gen, Daniela Rovența-Frumușani, profesoară universitară,
doctoră, specialistă în semiotică, analiza discursului, retorică și argumentare,
dar și de alte membre ale societăților AnA, FILIA, precum și de Gabriela Crețu,
politiciană română, Cristian Pârvulescu, profesor universitar, politolog, senatoarea
PNL Andreea Paul ș.a.
În Republica Moldova, pentru limbajul nonsexist pledează cu convingere
Galina Precup, vicedirectoare a Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”;
Ecaterina Mardarovici, ex-deputată, directoare executivă a Clubului politic 50/50;
Alina Radu, jurnalistă, directoare a Ziarului de Gardă; Daniela Terzi-Barbăroșie,
psihologă, ex-directoarea Centrului național de studii și informare pentru
problemele femeii ”Parteneriat pentru Dezvoltare”; Valentina Bodrug-Lungu,
profesoară universitară, doctoră habilitată, directoare executivă ”Gender Centru”,
vicepreședintă a Platformei Egalitate de Gen; Antonița Fonari, directoare a
Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului; Olga
34

Se cere aviz pentru arestarea unei senatoare PNL - Cotidianul http://www.cotidianul.ro/se-cereaviz-pentru-arestarea-unei-senatoare-pnl-276509/ (Accesat 18.07.2017).

35

Scrisoare deschisă pentru combaterea violenţei în familie – Uniunea ..
https://www.usr.ro/2017/08/.../scrisoare-deschisa-pentru-com... (Accesat 18.07.2017).

36

http://radioorhei.info/primaria-orhei-a-fost-viceprimar-va-fi-viceprimara-vezi-cine-a-venit-inlocul-lui-viorel-dandara/ (Accesat 22.03.2018).

37

http://curentul.md/stiri/ministra-muncii-protectiei-sociale-si-familiei-a-prezentat-raportul-deactivitate-am-promovat-50-de-acte-legislative.html (Accesat 04.04.2018).
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Nicolenco, activistă, expertă de gen; Petru Macovei, director executiv, Asociația
Presei Independente din Republica Moldova; Angelica Frolov, Coordonatoare
program Lobby și Advocacy la Centrul "Genderdoc-M"; entitățile - Clubul Politic
al Femeilor 50/50, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, ”Gender Centru”,
Centrul pentru Jurnalism Independent, FEE, UN Women Moldova, PNUD
Moldova și alte agenții ONU din Moldova care și-au asumat, prin Strategia de
Comunicare 2018-2022, respectarea limbajului echilibrat în privința genului,
precum și alte organizații, persoane din diverse medii – filologie, jurnalism,
politică, economie.
Precum opinează și conferențiara universitară Mirela Aioane, de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, „Este nevoie astăzi de o revoluționare a limbajului,
de o schimbare de percepție, de transformarea mentalității pentru modificarea
stereotipurilor de gen, înrădăcinate de secole în mințile oamenilor; limba trebuie
să fie adecvată schimbărilor din societate, emancipării femeii, statutului său de
persoană autonomă.”38
Atestarea și utilizarea tot mai frecventă a formelor de feminin în discursul public,
dar și în cel privat în ultimii doi ani în Republica Moldova denotă că o bună parte
din cei/cele care vorbesc limba românăre simt faptul că mobilitatea limbii este
mai redusă decât a societății însăși și nu mai tolerează patriarhatul lingvistic încă
„protejat” normativ de forul academic, care, sperăm, să se autosesizeze în sfârșit.

II. Nume de profesioniști și demnitari din perspectiva
egalității de gen – permisivitate și restricții lingvistice
sistemice
Numele de profesioniști și demnitari reprezintă o subclasă deschisă a termenilor
din nomenclatorul ocupațiilor, care se completează continuu, odată cu apariția
unor profesii noi și a unor posturi/titluri/demnități, ca urmare a evoluției științei
și tehnicii, a dezvoltării socioeconomice, a schimbării mentalității din societate.
Această dinamică a terminologiei din domeniu se subordonează dezideratului
expus de Eugeniu Coșeriu în articolul „Limbajul și înțelegerea existențială a
omului actual”, potrivit căruia „...limba română nu trebuie să fie considerată doar
ca un sistem gata făcut și static de semnificare și expresii, întrucât are în același
timp o dimensiune viitoare: este, de asemenea, și chiar în primul rând, un sistem
38

M. Aioane, Gender stereotype – notes on linguistic sexism in romanian, italian and french. In vol.
Discourse as a form of multiculturalism in literature and comunication. Târgu Mureș: Arhipelagas
XXI Press, 2015, p. 518.
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dinamic pentru a produce în continuare semnificate și expresii; ca astfel de sistem
dinamic, româna nu cuprinde numai ceea ce s-a spus deja, ci și ceea ce se poate
spune în română, nu doar ca ceea ce există acum sau a existat înainte în română ca
limbaj «realizat», ci și ceea ce ar putea să se producă drept fapt de limbă română”,
în acord cu aceleași reguli sistematice, adică «după aceleași moduri de a face»”39.
Încercăm să urmărim evoluția procedeelor de denominare a persoanelor care au
diverse profesii și/sau ocupă diferite funcții, proiectând posibilitățile gramaticale
sistemice ale limbii române pe principiile egalității de gen. Vom înțelege aici prin
„gen” conceptul care desemnează particularități psihologice, sociale și culturale
specifice femeii sau bărbatului în situație de interacțiune socială. Genul se referă la
relațiile existente între femei și bărbați (de subordonare sau bazate pe parteneriat
și respect reciproc), la rolurile pe care le pot realiza în viața privată și cea publică, la
oportunități, responsabilități și bariere dintr-un context social concret, determinat
de diverși factori: religie, cultură, etnie, clasă socială, vârstă, perioadă istorică.
Genul, așadar, este „construcția socială și culturală a celor două categorii distincte
sau subsisteme sociale: bărbați/femei. Este un comportament învățat, care se
schimbă în timp în cadrul aceleiași culturi, dar și de la o cultură la alta.”40
Despre modul de actualizare în limbaj a conceptului „gender” sau „gen” se
discută mult în ultima perioadă, iar promotorii acestor discuții își asumă diverse
roluri – de a sensibiliza mass-media la misoginismul lingvistic, de a apăra cu
vigilență norma lingvistică, neacceptând formele derivate opozitive de gen, de a
promova insistent ambele forme de gen, neținându-se cont de sensul generic al
masculinului, de omonimii și determinanți contextuali etc.
2.1. Tradiție și normă
Interesul pentru modalitățile de denominare a referenților de sexe diferite
și pentru categoria gramaticală a genului în limba română are rădăcini adânci.
Corelarea categoriei gramaticale a genului cu categoria extralingvistică de sex
sau gen natural a fost examinată de-a lungul timpului prin prisma lexicologiei, a
morfematicii și a sintaxei.
De la aproape orice verb se poate forma, în limba noastră, un nume de agent
cu ajutorul sufixului -tor (cf.: scriitor, muncitor, alergător etc.)41. Avem în vedere
39

E. Coșeriu, Omul și limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii și lingvistică
generală. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p.145.
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C. Dominte, Introducere în teoria lingvistică. București, 2003.
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numele de agent în accepția largă a termenului, cuprinzând în această categorie
substantivele care desemnează autorul unei acțiuni, pe cel care produce obiecte,
care are o meserie, care exercită o funcție, care are o ocupație, o stare/situație sau
care este purtătorul unei calități legate de obiectul sau fenomenul exprimat prin
cuvântul de la care se formează derivatul.
În limba română clasa substantivelor personale, care formează așa-numitul gen
personal, se subordonează categoriei semantice a animatului. Actualizarea genului
personal la nivelul expresiei în limba română se produce prin derivare cu sufixele
denumite moţionale, pentru că se realizează cu ajutorul lor moţiunea, prin care
înţelegem procedeul de formare a unor cuvinte feminine de la masculine şi invers,
iar cuvintele formate pe această cale reprezintă clasa substantivelor mobile.
La o privire retrospectivă asupra fenomenului, se poate constata că sistemul
limbii s-a dovedit a fi foarte permisiv, iar procedeul destul de productiv la
clasa substantivelor proprii cu trăsătura [+Personal], de ex.: Ion>Ioana,
Andrei>Andreea, Adelina>Adelin, Irina>Irinel etc. Substantivele proprii feminine
formate de la masculine se caracterizează prin dominarea sufixului-desinență de
singular -ă de către articolul definit -a, caracteristic substantivelor nederivate
(Elena, Maria). Aproape exhaustiv se aplică procedeul la formarea numelor de
locuitori și de sportivi (cf.: român/româncă, rus/rusoaică, american/americancă;
alpinist/alpinistă, ciclist/ciclistă etc.).
Bibliografia domeniului este destul de generoasă în exemple și convingătoare în
analize referitoare la numele-perechi de meseriași/e, profesioniști/te și demnitari/e.
În majoritatea studiilor se menționează existența la nivelul expresiei a termenilor
pentru ambele genuri, începând de la țăran/țărancă, muncitor/muncitoare și
terminând cu reprezentanți de cel mai înalt rang, chiar dacă la nivel denominativ
diferă – adeseori și până de curând cel cu formă de feminin referindu-se la soție. A
se compara: împărat/împărăteasă, domn (domnitor)/doamnă, duce/ducesă, prinț/
prințesă etc. Oarecum diferit sunt numiți soții reginelor (cf.: soțul reginei Elisabeta
a II-a este Prințul Filip, Duce de Edinbugh sau soțul reginei Margareta a II-a a
Danemarcei este Henrik, Prinț Consort al Danemarcei).
Paradoxal pare că uzul a limitat răspândirea termenilor-perechi, nume de
profesioniști și demnitari, odată cu procesul de emancipare a femeilor, marcat
prin ample mișcări feministe, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea. Se dă
preferință termenilor cu formă de masculin atât în lucrările lexicografice editate
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și după aceea, prezentându-i ca normă,
cât și în discursul științific și cel oficial-administrativ, care se subordonează normei
și promovează un limbaj-standard. În acest context, e pertinentă următoarea

REPERE CONCEPTUALE

23

observație a lingvistului G. Gruiță: „nu trebuie să ne surprindă faptul că, la nivelul
elitei culturale, procedeul «masculinului pentru feminin» a fost exploatat stilistic
cu promptitudine și uneori cu subtilitate.”42
Sufixele moționale, consacrate în sistemul derivativ al limbii române pentru
formarea numelor de agent feminine, care numesc ocupații, profesii, demnități,
titluri, pot fi descrise din diverse perspective: a diacroniei/sincroniei, a
productivității lor în limbă etc. Pentru a forma feminine de la masculine, în limba
contemporană se folosesc sufixele -ă, -iță, -că, -oaică, -easă, -toare, -eză. Atât în
limba veche, cât și în limba contemporană, fiecare dintre aceste sufixe (cu excepția
lui -eză) apare cu anumite categorii de teme, caracterizate, în primul rând, printr-o
trăsătură semantică specifică.
În cele ce urmează prezentăm registrul sufixelor moționale românești.
• Cel mai productiv sufix moțional la etapa actuală de dezvoltare a limbii este
sufixul -ă: avocat/avocată, deputat/deputată, ministru/ministră, președinte/
președintă etc. Aici se înscriu și femininele formate de la derivatele masculine
cu sufixul -ist, ale căror sensuri vizează următoarele clase de referenți: adept al
unei doctrine: (anarhist/anarhistă, darvinist/darvinistă); cel care are anumite
atitudini, trăsături de caracter, concepții (altruist/altruistă, pesimist/pesimistă);
cel care ia parte la anumite acțiuni politice (grevist/grevistă, propagandist/
propagandistă); cel care ocupă o funcție într-un anumit domeniu (arhivist/
arhivistă, chimist/chimistă); cel ce practică diferite sporturi (biatlonist/
biatlonistă, baschetbalist/baschetbalistă).
• O altă serie o formează termenii derivați cu sufixul -(a)ent, mai ales din domeniul
învățământului – student/studentă, asistent/asistentă, absolvent/absolventă,
abiturient/abiturientă, premiant/premiantă, cursant/cursantă, consultant/
consultantă etc.
• Un alt sufix productiv și cu posibilități de dezvoltare moțională cu -ă pentru
feminin este -ier. Substantivele formate cu acesta indică profesii și îndeletniciri de
felul: bursier/bursieră, bijutier/bijutieră, fermier/fermieră, infirmier/infirmieră,
liftier/liftieră etc. Sufixele -ar și -aș au încetățenit în limba română o serie de
împrumuturi derivate, cum ar fi: acționar/acționară, bibliotecar/bibliotecară,
notar/notară, proprietar/proprietară etc.
Mioara Avram menționează că la unele feminine formate cu sufixul -ă de la
cuvinte cu o accentuat în silaba precedentă apare problema alternanței o ~ oa.
De reținut că la substantivele compuse cu -log și -agog sunt corecte femininele
fără alternanță: biologă (nu bioloagă), pedagogă (nu pedagoagă), psihologă (nu
psiholoagă), filologă (nu filoloagă).
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• Sufixul -că este folosit preponderent pentru a forma substantive feminine de la
substantive masculine, mai ales pentru numele de locuitori terminate în -e (an).
Rodica Zafiu43 atestă o tendință de înlocuire a acestui sufix cu sufixul -ă, deoarece
la folosirea lui -că se creează un model neregulat: la masculin substantivul
și adjectivul au forme identice (un bucureștean – un parc bucureștean; un
chișinăuian – un teatru chișinăuian), iar la feminin sunt diferite (o bucureșteancă
– o cafenea bucureșteană; o chișinăuiancă – o bibliotecă chișinăuiană). Această
variație apare nu doar în cazul uzului, ci și al normei. DOOM2 recomandă
uneori forme distincte pentru adjectiv și substantiv: american/americancă,
elvețian/elvețiancă, indian/indiancă, moldovean/moldoveancă, alteori indică
forme identice pentru substantiv și adjectiv: germană, israeliană, lituaniană,
palestiniană.
• Sufixul -easă este utilizat cu valoare moțională în lexeme de tipul: împărat/
împărăteasă, jupân/jupâneasă, general/generăleasă, căpitan/căpităneasă,
preot/preoteasă, croitor/croitoreasă, ofițer/ofițereasă. Dumitru Irimia în cartea
Gramatica limbii române menționeză că între substantivele feminine derivate
prin sufixul -easă, unele prezintă o modificare semantică și în sfera sensului
lexical: croitoreasă înseamnă femininul substantivului masculin croitor, cu
păstrarea nucleului semantic lexical: „ființă umană care face croitorie”. Ofițereasă,
în schimb, cel puțin până de curând, însemna „soție de ofițer”. În stadiul actual
al limbii române poate avea două sensuri: (1) ființă de sex feminin cu un anumit
grad într-o unitate militară (deci, corespondentul feminin al masculinului ofițer)
și (2) soție de ofițer44. În articolul „Identificarea automată a afixelor româneşti.
Studiu de caz: identificarea sufixelor”, Verginica Barbu Mititelu, lucrând cu un
lexicon care conţine 1.222.832 de intrări, a identificat 136 de astfel de lexeme,
dintre care doar trei – împărăteasă, croitoreasă și preoteasă – se atestă în lexicul
activ, celelalte 133 retrăgându-se în lexicul pasiv45. Concluzia care se impune
aici este că la etapa anterioară de dezvoltare a limbii române nume de profesii
cu forme de feminin existau chiar în pofida faptului că femeile nu ocupau
întotdeuna o funcție sau nu aveau o anumită profesie, ci erau soții ale celor care
aveau aceste funcții sau profesii. Limitarea și chiar excluderea din uz a formelor
de feminin s-a produs mai târziu, sub influența diferitor factori social-politici
(nu lingvistici!), dar și a „unei mode”, care s-a generalizat.
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• Sufixul -iță este bifuncțional, având un rol moțional și altul diminutival.
Suprapunerea celor două semnificații dau prilej de discuții, optându-se
pentru înlocuirea acestuia cu sufixul -ă, pentru a evita nuanța peiorativă în
cazul moțiunii. E și cazul substantivului primară, atestat și în edițiile recente
ale dicționarelor cu această formă. Cred că în asemenea cazuri se manifestă
hipervigilență, deoarece dicționarele nu remarcă această nuanță peiorativă
pentru lexeme de tipul: actor/actriță, pictor/pictoriță, chelner/chelneriță, călugăr/
călugăriță, frizer/frizeriță etc. La etapa actuală de dezvoltare a limbii române
coexistă ambele forme. Formantele cu -iță pierd teren în fața celor cu -ă, luânduse în considerație catacterul diminutival al primului termen.
• Sufixul -oaică este utilizat în limba contemporană pentru a forma feminine de
la masculine pentru o anumită categorie de teme – cea care se referă la nume
de locuitori: rus/rusoaică, găgăuz/găgăuzoaică, bulgar/bulgăroaică, francez/
franțuzoaică, englez/englezoaică etc. Asociat cu alte teme substantivale, acesta
are valoare augmentativă și este utilizat, de regulă, cu sens metaforic pentru a
reda anumite trăsături de caracter: cf.: șerpoaică, vulpoaică etc.
• Corespondentul feminin al sufixului -tor este -toare. Mioara Avram subliniază
că „de la numele de profesioniști care au sufixul -tor neaccentuat formarea
femininelor prezintă anumite dificultăți, din pricina că se creează perechi
diferite prin locul accentului: administrátor/administratoáre, coréctor/
corectoáre, diréctor/directoáre, redáctor /redactoáre; asemenea situații favorizează
apariția variantelor de masculine cu -tor accentuat, ca la translátor/translatόr
– translatoare (vezi și variantele neliterare administratόr sau corectόr), sau a
celor feminine în -ă cu -tor neaccentuat (variantele neliterare administrátoră,
redáctoră)”46.
• Sufixul neologic -eză. Un regim aparte au femininele corespunzătoare
împrumuturilor franceze cu -eur la masculin. Despre acestea Mioara Avram
scrie că, întrucât în franceză femininul lor este cu -euse, iar în română masculinul
a avut rezultate diferite (cf.: frizer, șofer, coafor, machior, masor, sufleor), s-a
ajuns la mai multe tipuri de perechi: -er și -eză, (broder/brodeză), -or și -eză
(coafor/coafeză, machior/machieză, masor/maseză). Alteori s-au creat feminine
corespunzătoare sistemului românesc de derivare: frizer/frizeriță, montor/
montoare, sudor/sudoriță (a se evita formația sudoare, omonimă cu substantivul
care înseamnă „transpirație”).
Pentru situațiile când numele de profesioniști nu au un feminin paralel sau un
asemenea feminin este puțin folosit, se recurge la compunere cu substantivul femeie
sau a îmbinării cu termeni feminini de politețe: femeie-chirurg, doamna rector etc.
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Pentru asemenea situații G. Gruiță face câteva constatări referitoare la utilizarea
sintagmei de adresare/referire doamnă/domnișoară + masculin/feminin, optând
pentru utilizarea formei de masculin în poziția a doua. Dar, menționează autorul,
„complicațiile se ivesc la substantivele cu forme paralele, ambele bine consolidate
în limbă: învățător/învățătoare, profesor/profesoară, secretar/secretară, director/
directoare, președinte/președintă, asistent/asistentă. Moda lingvistică înregistrează
aici două soluții: a) utilizarea diferențiată – doamna profesoară – la nivel gimnazial,
liceal, și – doamna profesor – la nivel universitar; b) utilizarea variantei unice
(femininul) – doamna profesoară. Zonele de circulație ale celor două modele
nu sunt ferm delimitate și se pot da numeroase exemple de interpătrunderi,
anihilându-se scara ierarhică: – doamnă doctor este o sintagmă uzuală la nivelul
oricărui dispensar comunal, poate și datorită statutului special al femininului
doctoriță, iar doamna judecătoare, doamna președintă nu stârnesc violente reacții
de respingere. E de presupus că, la substantivele care au o pereche feminină cu bună
circulație (profesoară, președintă, judecătoare, directoare), asocierea cu masculinul
(doamna președinte etc.) nu va fi multă vreme încurajată47.
Desemnarea ierarhiei profesionale se face cu elemente de compunere: vice-, pro-,
sub- (scrise împreună cu lexemul bază) și prim- (legat cu cratimă de lexemul bază),
unele dintre acestea având și formă pentru feminin: vicepreședinte/-ă, prodecan/-ă,
sublocotenent/-ă și prim/-ă-balerin/-ă, prim-ministru/-ă.
O situație aparte se profilează și pentru formantele compuse cu substantivele
șef, maistru (scrise cu cratimă) și adjectivele general, adjunct, interimar, principal,
major (doar ultimul scris cu cratimă). Unii speciliști consideră că multe dintre
denumirile cu forme de feminin nu-și mai pot păstra aceste forme atunci când sunt
însoțite de determinanți (se spune analistă, dar nu și analistă politică; candidată,
dar nu și candidată liberală; expertă, dar nu și expertă națională; secretară, dar nu și
secretară generală; ingineră, atunci când nu are determinant, dar inginer principal.
Alții, de pildă, Ilie-Ștefan Rădulescu consideră că forma de feminin este corectă
și atunci când există un determinant: ingineră chimistă șefă, inspectoare șefă,
inspectoare generală48.
2.2. Context generic vs. context discursiv concret/personalizat
Obiectiv și prin geneză, profesiile, titlurile, gradele și funcțiile au fost un apanaj al
bărbaților, femeile având acces egal la acestea mai târziu. Astfel, s-a creat o percepție
și o convenție gramaticală care spune că, pentru grupuri care includ ambele sexe, se
47
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folosește genul masculin cu valoare „inclusivă” sau generic, în vreme ce femininul are
valoare „exclusivă”, desemnând doar persoane de sex feminin. Odată cu schimbarea
realității extralingvistice, mai devreme sau mai târziu intervin modificări la nivelul
percepției și se impun modificări și la nivelul convențiilor. Acestea sunt impuse de
realitățile socioculturale, care trebuie actualizate prin limbaj.
O soluție de tranziție ar fi fost utilizarea unui limbaj neutru, pentru a evita
exprimări care, implicit, ar sugera că un gen este superior celuilalt și ar putea fi
interpretate ca sexiste, discriminatorii sau devalorizante. Deoarece majoritatea
denumirilor de profesii și funcții sunt de genul masculin, o parte dintre acestea
se folosesc doar la masculin, însă o altă parte, în continuă creștere, odată cu
„feminizarea” activităților respective, se folosesc și la feminin. Evitarea utilizării
generice a masculinului nu este întotdeauna ușoară, cu atât mai puțin în textele
oficiale. Situația dată a fost comentată în Ghidul practic al Departamentului de
limba română din Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene49, unde se
menționeză următoarele: „Întrucât, în general, se acceptă faptul că, în română,
masculinul are o valoare neutră, de «hipergen», atunci când este folosit pentru
denumirile generice de profesii și funcții, se recomandă utilizarea formelor de
feminin în următoarele cazuri: a) când se particularizează o profesie sau o funcție
și se face referire directă la o persoană de sex feminin sau b) când există în textul
original (în cazul în care problema se pune la nivelul traducerii) intenția clară de a
desemna în mod explicit atât persoanele de sex masculin, cât și cele de sex feminin.”
În condițiile Republicii Moldova, problema se soluționează, având drept
suport juridic prevederile Legii nr. 5 din 09.02.2006 Cu privire la asigurarea
egalității de șanse între femei și bărbați [Art.9 al.(2) în redacția LP71 din 14.04.16,
MO140-149/27.05.16 art.291], care stipulează următoarele: „Se interzice
publicarea de către mass-media, persoanele fizice şi/sau juridice, agenţiile publice
şi private pentru ocuparea forţei de muncă a anunţurilor discriminatorii după
criteriul de sex în domeniul angajării”. Astfel, se impune utilizarea ambelor forme
(de masculin și de feminin) în denumirea posturilor, funcțiilor, ocupațiilor atunci
când sunt vizați reprezentanți ai ambelor sexe, pentru a nu se înțelege că referința
se face doar la bărbați sau doar la femei.
Un context generic pentru acest segment al lexicului îl constituie lucrările
lexicografice. Dacă e să ne referim la contextul discursiv, anume discursul de
orice tip este pasibil de discriminare prin limbaj (dicționarele – în niciun fel nu
sunt pasibile de așa ceva), atunci e bine să operăm cu instrumentele sistemice
ale discursului. Unul dintre aceste instrumente, care ne interesează în discuția
49
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noastră, sunt deicticele50 personale. Pronumele este o clasă lexico-gramaticală
preponderent deictică, de natură discursivă. Fixează identitatea constituenţilor
principali ai actului lingvistic (protagoniştii comunicării: locutorul şi interlocutorul
său) şi modelează identitatea constituenţilor complementari (obiectul comunicării)
în funcţie de aceştia. Clasa deicticilor se constituie pe baza unei caracteristici
semantice comune: lipsa referinţei proprii şi modul identic de a şi-o procura.
Pentru identitatea constituenţilor complementari, adică pentru referință la
obiectul comunicării, limba română are formele pronominale el și ea pentru
singular și ei și ele pentru plural, clar distincte în funcție de gen. Cu același regim
erau atestate în limbă și vechile pronume personale – dânsul, dânsa, dânșii,
dânsele. Urmând traseul invers, adică încercând să recuperăm referința nominală,
ar fi firesc ca pentru ea/ele referința să fie un nume (profesie, titlu, grad etc.)
feminin, evitându-se în multe cazuri „contradicția în termeni” și respectându-se
rigorile de acord. Cf.: Bolnav, poetul (el, dânsul) Maria Popescu nu a fost prezentă
la premiere/Bolnav, el nu a fost prezentă la premiere, sau Ambasadorul României
în Israel, Mariana Stoica, a fost invitată la ministerul de externe / El a fost invitată
la ministerul de externe sau Cristian Sabbagh s-a logodit cu purtătorul de cuvânt al
Poliției Capitalei51=(el s-a logodit cu el).
Existența formelor opozitive de gen în clasa deicticilor personali pentru
marcarea masculinului și femininului (el, ea, ei, ele) poate servi drept impuls și
argument pentru acceptarea formelor de feminin pentru numele de profesii,
titluri, demnități etc.
2.3. Tendințe actuale
Urmărind stadiul actual de dezvoltare a limbii române, se poate observa că
semnificația de „soție de... ” este complet anihilată, trecând cu desăvârșire în lexicul
pasiv, iar pentru soțiile președinților de țară, care-și însoțesc din rațiuni de protocol
soții la diverse întrevederi sau recepții, se utilizează sintagma „prima doamnă”. De
ex.: Actuala Primă Doamnă este Carmen Iohannis, soția celui de al 5-lea președinte
al României, Klaus Iohannis. În prezent trăiesc încă trei dintre precedentele prime
doamne: Maria Băsescu, soția lui Traian Băsescu; Nina Iliescu, soția lui Ion Iliescu
și Nadia Ileana Bogorin, soția lui Emil Constantinescu.
Se mai păstrează această semnificație pentru titlurile nobiliare acordate/
obținute prin asociere (căsătorie). De ex.: Consoarta Regelui Mihai I al României
50

Deicticele sunt elemente relaţionale, conectori textuali, semne indicatoare, mărci lingvistice care
indică sau trimit spre referent, fără a-l numi; altfel spus, deicticele definesc obiectul prin trimitere
la anumiţi indici personali, spaţiali, temporali, mereu raportaţi la vorbitor. [A se vedea: Benveniste
E., Problémes de lingvistique générale, vol. I, Paris: Gallimard, 1992 (1966), p. 251-254].

51

A se vedea mai mai multe exemple în: G. Gruiță, Op. cit., p. 72-74.
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a fost Majestatea Sa Ana, Regina României (ad personam) și Prințesa de BourbonParma (jure sanguinis). Actualul Moștenitor la Șefia Casei Regale a României este
Alteța Sa Regală Margareta, Principesa Moștenitoare a României (jure sanguinis),
care a rămas după decesul Majestății sale Regelui Custode al Coroanei României
(ad personam). Actualul consort al Moștenitoarei la Șefia Casei Regale a României
este Alteța Sa Regală Radu, Principe al României (ad personam). Pentru titlurile
obținute de bărbați prin căsătorie se utilizează sintagma principe consort: Prin
noul Statut al Casei Regale, semnat de Regele Mihai al României la 30 decembrie,
2007, Radu a primit titlul de „Principe al României” cu apelativul de „Alteță
Regală” și poartă titlul de „Alteța Sa Regală Principele Consort al României”
după moartea Regelui Mihai.
În unele limbi (de exemplu, în germană, română, franceză și unele limbi slave),
tendința este de introducere a unui număr suplimentar de termeni pentru un
gen sau altul. În astfel de limbi, unde sentimentul de discriminare a fost perceput
puternic, s-a recurs la crearea unor forme echivalente feminine pentru aproape
toate funcțiile de gen masculin (Kanzlerin, Présidente).
2.4. Dificultăți invocate
Dificultățile în vederea acceptării și promovării formelor de feminin pentru
nume de profesii/titluri/grade rezidă în stereotipiile de gândire încă foarte
puternice. Că anume așa stau lucrurile ne convingem dacă urmărim în Dicționarul
de cuvinte recente (1982) articolele de intrare compuse cu substantivul femeie, unde
al doilea termen este la feminin. Cf.: femeie-scriitoare, femeie-autoare, generându-se
astfel compuneri pleonastice.
Dificultățile de ordin lingvistic invocate de promotorii formei de masculin
pentru numele de profesii sunt de fapt niște pseudodificultăți, pentru că vizează
forme flexionare comune tuturor claselor semantice de substantive determinate
de categoria gramaticală a genului. În Dicționarul de științe ale limbajului este
menționat că genul gramatical apare ca trăsătură inerentă și, în cele mai multe
cazuri, nepredictibilă, trăsătură cu importante consecințe flexionare și sintactice;
flexionar determină selecția anumitor afixe și prezența anumitor omonimii;
sintactic cere repetarea informației de gen în forma articolelor și adjectivelor52.
Cât despre omonimia lexicală – aceasta se rezolvă contextual. Dacă e să analizăm
exemplele care servesc drept argumente pentru sensuri echivoce și ambigue ale
formelor de feminin, cf.: primară generală, atașată de presă, expertă națională,
observăm, cu toată obiectivitatea, că în relații de omonimie se înscriu, în primul
rând, formele pentru masculin. A se vedea în DEX, 2009:
52

Dicționar general de științe. Științe ale limbajului. A. Bidu-Vrânceanu, C. Calarașu, L. IonescuRuxăndoiu, M. Mancaș, G. Pană-Dindelegan. București: Editura științifică, 1997, p.487.
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• PRIMÁR, -Ă, primari, -e, adj., s. m. și tot aici expresia unanim acceptată Văr
primar (sau vară primară) = grad de rudenie între copiii mai multor frați și
surori;
• GENERÁL s. m. și GENERÁL, -Ă adj. 4. (Despre funcții, grade etc.) De
rang superior; care poartă răspunderea unei direcții, a unei instituții, a unei
întreprinderi etc. (DN, 1986);
• ATAȘÁT, -Ă, atașați, -te, adj., s. m. și f. 1. Adj. Alăturat, alipit de ceva. 3. S.
m. Cel mai mic în grad dintre membrii unei reprezentanțe diplomatice. Atașat
cultural, atașat militar;
• EXPÉRT, -Ă, experți, -te, s. m. și f., adj. 1. S. m. și f. (Adesea adjectival) Persoană
care posedă cunoștințe temeinice și experiență într-un anumit domeniu;
specialist de mare clasă. ◆ Spec. Persoană competentă într-un anumit domeniu,
numită de un organ de stat sau de părțile interesate pentru a face o expertiză.
Întrebarea retorică este: Nu suntem oare părtinitori când trecem cu vederea
supărările produse de formele omonimice de masculin și reacționăm cu vehemență
la cele de feminin? Trebuie să recunoaștem, pentru obiectivitate, că și aici
acționează forța obișnuinței și legea că uzul dictează norma. De aceea susținem
și noi opinia reputatei lingviste Mioara Avram că „de câte ori există o formație
feminină, este recomandabilă folosirea acesteia, nu a masculinului corespunzător
și nici a compuselor greoaie cu femeie.”53

53

M. Avram, Cuvintele limbii române între corect și incorect. Chișinău: „Cartier”, 2001, p.113.
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GHIDUL LIMBAJULUI
NONSEXIST
I. Cazuri tipice de utilizare a formelor sexiste și
evitarea acestora
X EVITĂM
▶ pluralul masculin înglobant atunci când
ne adresăm unui auditoriu format din n
femei și n bărbați:

✓ UTILIZĂM
▶ pluralul feminin și masculin în
adresări, pentru ca femeile și bărbații să
fie incluși și să se identifice:

- Stimați consăteni!

- Stimate consătence! Stimați consăteni!

- Dragi elevi/sportivi!

- Dragi eleve/sportive! Dragi elevi/sportivi!

- Distinși profesori/educatori/agricultori/
muncitori!

- Distinse profesoare/educatoare/agricultoare!
Distinși profesori/agricultori/muncitori!
Sau Distinse cadre didactice/cadre medicale!

- Dragii mei colegi!

- Dragile mele colege! Dragii mei colegi!

- Domnilor deputați/miniștri!

- Doamnelor deputate/ministre! Domnilor
deputați/miniștri!

- Doamnelor și domnilor primari/consilieri!

- Doamnelor primare/consiliere! Domnilor
primari/consilieri!

▶ generalizările şi termenii cu caracter
absolut:

▶ particularizările și termenii cu

caracter relativ:

-„fetițele preferă să se joace cu păpușile, iar
băieții cu mașinile…”

- „unele fetițe ....., iar unii băieți….”

-„toţi bărbații care dețin puterea sunt obsedați
de …”

- „unii/ o parte dintre bărbații care..”
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- „toate femeile din politică au în spate un soț
bogat sau un amant care le promovează…”
-„niciodată o femeie care nu este măritată…”

- „întotdeauna bărbații sunt mai raționali, iar
femeile mai emotive și isterice” etc.
▶ înlocuirea frecventă a identității

profesionale, titlurilor științifice cu cea
de gen:

- „femeia/bărbatul”
- „domnișoara/domnul/fata/băiatul”

▶ compunerile pleonastice:

- „femeile tinere”
- „femeie-scriitoare”
-„femeie-autoare”
-„ofițer militar de sex masculin”
-„ofițere militare de sex feminin”

- „unele femei din politică...”
- „o femeie care nu este măritată nu
întotdeauna reușește să convingă
electoratul...”

- „de regulă/ se crede/ se spune că ....”

▶ identitatea profesională sau titlul

științific:

- „judecătoarea/judecătorul X”
- „conducătoarea/conducătorul auto”
- „ministra/ministrul”
- „conferențiara universitară/conferențiarul
universitar”
▶ substantivul la feminin/masculin:

- „tinerele”
- „scriitoare”
- „autoare”
- „ofițer militar”
- „ofițeră militară”

Pentru comparație, a se vedea și cele zece recomandări din Guide pratique pour
une communication publique sans stérétype de sexe, Paris, nov. 2015, p.36:
„10 RECOMMANDATIONS POUR UNE COMMUNICATION
PUBLIQUE SANS STÉRÉOTYPE DE SEXES
1. Éliminer toutes expressions sexistes
2. Accorder les noms de métiers, titres, grades et fonctions
3. User du féminin et du masculin dans les messages adressés à tous et toutes
4. Utiliser l'ordre alphabétique lors d'une énumération
5. Présenter intégralement l'identité des femmes et des hommes
6. Ne pas réserver aux femmes les questions sur la vie personnelle
7. Parler «des femmes» plutôt que de « la femme», de la « journée internationale
des droits des femmes » plutôt que de la «journée de la femme» et des «droits
humains » plutôt que des «droits de l'homme»
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8. Diversifier les représentations des femmes et des hommes
9. Veiller à équilibrer le nombre de femmes et d'hommes
- Sur les images et dans les vidéos
- Sujets d'une communication
- À la tribune d'événements, ainsi que dans le temps de parole
- Parmi les noms de rues, des bâtiments des équipements, des salles
10. Former les professionnel.le.s et diffuser le guide”.

II. Corespondente feminine/masculine pentru
formele de masculin/feminin ale funcțiilor, profesiilor
din Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova
Grupele majore 1-3
Grupa majoră 1
Legislatori/legislatoare, membri/e ai/ale executivului, alţi/alte înalţi/înalte
Demnitari/demnitare şi conducători/conducătoare ai/ele administraţiei
publice, conducători/conducătoare şi funcţionari/funcționare superiori/
superioare din unităţi
GRUPA DE BAZĂ 1111
LEGISLATORI/LEGISLATOARE, MEMBRI/MEMBRE AI/ALE EXECUTIVULUI ȘI ALȚI
ÎNALŢI/ÎNALTE DEMNITARI/DEMNITARE

№

1

Denumirea ocupației în Clasificatorul Ocupațiilor din
RM, 2014

Forma atestată în
1. Dicționarul Explicativ al
Limbii Române (DEX), 1998
(consemnată cu*) sau/și în
2. Dicționarul Ortografic,
Ortoepic și Morfologic al Limbii
Române (DOOM), 2005 (cu')
3. Dicționarul de cuvinte recente
(DCR), 2013 (cu e )

Adjunct al procurorului

adjunctă/ -te '
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2

Adjunct al Procurorului General

adjunctă/ -te '

3

Agent guvernamental-reprezentant al Guvernului
Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului

agentă/-e * ' guvernamentală/-e /
reprezentantă/-te *

4

Avocat al Poporului

avocată/-e * '

5

Deputat

deputată/-e * '

6

Director al Centrului pentru Drepturile Omului

directoare/-e * '

7

Director/director adjunct al Centrului Naţional
Anticorupţie

directoare/-e * ' adjunctă/-e * '

8

Director/director adjunct al Centrului Naţional pentru
Protecţia Datelor cu Caracter Personal

directoare/-e * ' adjunctă/-e * '

9

Director/director adjunct al Serviciului de Protecţie şi
Pază de Stat

directoare/-e * ' adjunctă/-e * '

10

Director/director adjunct al Serviciului de Informaţii şi
Securitate

directoare/-e * ' adjunctă/-e * '

11

Director al Serviciului de Stat de Arhivă

directoare/-e * ' a/ale

12

Director general (director) al autorităţii administrative
centrale

directoare/-e * ' generală/-e * '

13

Director general/director al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Energetică

directoare/-e * ' generală/-e * '

14

Director general/director general adjunct al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei

directoare/-e * ' generală/-e * ',
adjunctă/-e * '

15

Director general/director general adjunct al Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină

directoare/-e * ' generală/-e * '
adjunctă/-e * '

16

Guvernator al Băncii Naţionale

guvernatoare /-e

Guvernator (Başcan) al Unităţii Teritoriale Autonome
17
Găgăuzia

bașcană/-e a/ale

18

Inspector-judecător principal

inspectoare * '- judecătoare/-e * '
principală

19

Judecător al Curții Constituţionale

judecătoare/-e * '

20

Membru al Biroului permanent al Parlamentului

membră/ -e * ' e

21

Membru al Comisiei Naţionale de Integritate

membră/ -e * ' e

22

Membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

membră/ -e * ' e

23

Membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului

membră/ -e * ' e
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24

Membru al Consiliului Suprem al Magistraturii cu
activitatea de bază în Consiliu

membră/ -e* ' e

25

Membru al Curţii de Conturi

membră/ -e * ' e

26

Membru al Plenului Consiliului Concurenței

membră/ -e * e

27

Ministru

ministră/ - e e (în aceeaşi sursă
(DCR) a se vedea şi ministreasă
s.f. – femeie ministru (din
ministru) (p.359), precum şi
ministresă s.f. (depreciativ) femeie
ministru (p.359))

28

Preşedinte al Academiei de Științe

preşedintă/-e * '

Preşedinte al Adunării Populare a Unităţii Teritoriale
29
Autonome Găgăuzia

preşedintă/-e * '

30

Preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale

preşedintă/-e * '

31

Preşedinte al Comisiei Electorale Centrale

preşedintă/-e * '

32

Preşedinte al Comisiei Naţionale de Integritate

preşedintă/-e * '

33

Preşedinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

preşedintă/-e * '

34

Președinte al comitetului de conducere al societății pe
acțiuni

preşedintă/-e * '

35

Președinte al Consiliului Concurenței

preşedintă/-e * '

36

Președinte al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea
Discriminării și Asigurarea Egalității

preşedintă/-e * '

37

Preşedinte al Comisie Permanentă a Adunării Populare a
Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia

preşedintă/-e * '

38

Preşedinte al Comisie permanentă a Parlamentului

preşedintă/-e * '

Preşedinte al Consiliului Coordonator al
39
Audiovizualului

preşedintă/-e * '

40

Preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi
Atestare

preşedintă/-e * '

41

Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii

preşedintă/-e * '

42

Preşedinte al Curţii Constituţionale

preşedintă/-e * '

43

Preşedinte al Curţii de Conturi

preşedintă/-e * '

44

Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie

preşedintă/-e * '

45

Preşedinte al Curții de Apel

preşedintă/-e * '
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46

Preşedinte de judecătorie

preşedintă/-e * '

47

Preşedinte al fracţiunii parlamentare

preşedintă/-e * '

48

Preşedinte al Parlamentului

preşedintă/-e * '

49

Preşedintele Republicii Moldova

preşedintă/-e * '

50

Preşedinte al Judecătoriei Comerciale de Circumscripție

preşedintă/-e * '

51

Preşedinte al Judecătoriei Militare

preşedintă/-e * '

52

Prim-adjunct al procurorului

prim-adjunctă /-e * '
procurorului/procurorei *

53

Prim-adjunct al Procurorului general

prim-adjunctă /-e * '
procurorului/procurorei *

54

Primar general al municipiului Chişinău

primară/-e e generală/-e

55

Prim-ministru

prim-ministră/ - e e

56

Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei

prim-viceguvernatoare /-e

57

Prim-vicepreşedinte al Academiei de Științe

prim-vicepreşedintă/-e * '

Prim-vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Unităţii
58
Teritoriale Autonome Găgăuzia

prim-vicepreşedintă/-e * '

59

Prim-viceprim-ministru

prim-viceprim-ministră/ - e e

60

Procuror

procuroră/-e *

61

Procuror adjunct

procuroră/-e * adjunctă/ -te

62

Procuror General

procuroră/-e * generală/-e

63

Procuror cu misiuni speciale

procuroră/-e *

64

Procuror, şef al Aparatului Procurorului General

procuroră/-e *, şefă/-e * '

65

Procuror, şef direcție

procuroră/-e *, şefă/-e * '

66

Procuror, şef secţie

procuroră/-e *, şefă/-e * '

67

Procuror, şef serviciu

procuroră/-e *, şefă/-e * '

68

Secretar al Comisiei Electorale Centrale

secretară/-e * ' e a/ale

69

Secretar comisie permanentă a Parlamentului

secretară/-e * ' e

70

Secretar general/secretar general adjunct al Guvernului

secretară/-e * ' e generală/-e
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71

Secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru
Acreditare şi Atestare

secretară/-e * ' e ştiinţifică/-e

72

Secretar ştiinţific general al Academiei de Științe

secretară/-e * ' e ştiinţifică/-e

73

Şef al Centrului Serviciului Civil

şefă/-e * ' a/ale

74

Şef/șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de
Stat

şefă/-e * ' adjunctă/ -te

75

Şef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali

şefă/-e * ' a/ale

76

Vicedirector al Serviciului de Informaţii şi Securitate

vicedirectoare/-e * '

77

Viceguvernator al Băncii Naţionale

viceguvernatoare /-e

78

Viceministru

viceministră/ - e e

79

Vicepreşedinte al Academiei de Științe

vicepreşedintă/-e * '

80

Vicepreşedinte al Adunării Populare a Unităţii Teritoriale
vicepreşedintă/-e * '
Autonome Găgăuzia

81

Vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale

vicepreşedintă/-e * '

82

Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Pieței Financiare

vicepreşedintă/-e * '

83

Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Integritate

vicepreşedintă/-e * '

Vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare
84
şi Atestare

vicepreşedintă/-e * '

85

Vicepreşedinte Curte de Apel

vicepreşedintă/-e * '

86

Vicepreşedinte al Curţii de Conturi

vicepreşedintă/-e * '

87

Vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie

vicepreşedintă/-e * '

88

Vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Unităţii
Teritoriale Autonome Găgăuzia

vicepreşedintă/-e * '

89

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenței

vicepreşedintă/-e * '

90

Vicepreşedinte al Judecătoriei Comerciale de
Circumscripție

vicepreşedintă/-e * '

91

Vicepreşedinte al Judecătoriei Militare

vicepreşedintă/-e * '

92

Vicepreşedinte al Comisie permanentă a Parlamentului

vicepreşedintă/-e * '

93

Vicepreşedinte al Judecătoriei

vicepreşedintă/-e * '

94

Vicepreşedinte al Parlamentului

vicepreşedintă/-e * '

95

Viceprim-ministru

viceprim-ministră/ - e e

96

Viceprimar general al municipiului Chişinău

viceprimară/-e e generală/-e
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GRUPA DE BAZĂ 1112
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE AI/ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

№

Denumirea ocupației în Clasificatorul Ocupațiilor din
RM, 2014

Forma atestată în
1. Dicționarul Explicativ al
Limbii Române (DEX), 1998
(consemnată cu*) sau/și în
2. Dicționarul Ortografic,
Ortoepic și Morfologic al Limbii
Române (DOOM), 2005 (cu ')
3. Dicționarul de cuvinte recente
(DCR), 2013 (cu e)

1

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar/ambasador cu
misiuni speciale

ambasadoare/-e * '
extraordinară/-e și
plenipotențiară/-e

2

Ataşat

atașată/-e

3

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova

consilieră/-e * '

Consilier al Preşedintelui Parlamentului Republicii
4
Moldova

consilieră/-e * '

5

Consilier al Prim-ministrului

consilieră/-e * '

6

Consilier al prim-viceprim-ministrului

consilieră/-e * '

7

Consilier al vicepreşedintelui Parlamentului Republicii
Moldova

consilieră/-e * '

8

Consilier al viceprim-ministrului

consilieră/-e * '

9

Consul

consulă/-e

10

Consul general

consulă/-e generală/-e

11

Director general adjunct al autorităţii administrative
centrale

directoare/-e * ' generală/-e
adjunctă/-e a/ale

12

Director/director adjunct autoritate din subordinea
autorităţii administrative centrale

directoare/-e * ' adjunctă/-e

13

Director general al Serviciului Vamal

directoare/-e * ' generală/-e

14

Director inspectorat

directoare/-e * '

15

Director (șef ) departament

directoare/-e * ' şefă/-e * '

16

Însărcinat cu afaceri en titre sau ad-interim

însărcinată/-e

17

Ministru consilier

ministră/ - e e consilieră/-e * '
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18

Reprezentant permanent sau delegat pe lângă un
organism internaţional

reprezentantă/-te * permanentă/-e
sau delegată

19

Secretar general

secretară/-e * ' generală/-e

Secretar general/secretar general adjunct al Aparatului
20
Preşedintelui Republicii Moldova
Secretar general/secretar general adjunct al
21
Parlamentului
22

Secretar de Stat

Secretar I
23 Secretar II
Secretar III

secretară/-e * ' generală/-e
secretară/-e * ' generală/-e
secretară/-e * ' de stat
secretară/-e * '

24

Șef al Aparatului Comisiei Electorale Centrale

şefă/-e * ' a/ale

25

Şef al Aparatului Curţii de Conturi

şefă/-e * ' a/ale

26

Șef/șef adjunct birou vamal

şefă/-e * ' adjunctă/-te

Șef de cabinet al persoanelor cu funcții de demnitate
27
publică

şefă/-e * ' a/ale

28

Șef/șef adjunct direcție generală în autoritățile publice

şefă/-e * ' adjunctă/-te

29

Șef/șef adjunct direcție în autoritățile publice

şefă/-e * ' adjunctă/-te

30

Șef/șef adjunct direcție în cadrul direcţiei generale în
autoritățile publice

şefă/-e * ' adjunctă/-te

31

Șef/șef adjunct secție în autoritățile publice

şefă/-e * ' adjunctă/-te

32

Șef secție în cadrul direcţiei în autoritățile publice

şefă/-e * '

33

Șef serviciu în autoritatea publică

şefă/-e * '

Șef/șef adjunct subdiviziune teritorială a autorității
34
publice
Șef/șef adjunct inspectorat/inspecție din subordinea
35
organelor administraţiei publice

şefă/-e * ' adjunctă/-te
şefă/-e * ' adjunctă/-te

36

Șef/șef adjunct inspectorat/inspecție teritorială

şefă/-e * ' adjunctă/-te

37

Șef Inspectorat Fiscal Principal de Stat

şefă/-e * '

38

Șef/șef adjunct al Oficiului central de probaţiune

şefă/-e * ' adjunctă/-te

39

Șef post vamal

şefă/-e * '

40

Șef/șef adjunct al Secretariatului Curţii Constituţionale

şefă/-e * ' adjunctă/ -te

Șef/șef adjunct al Secretariatului Consiliului Superior al
41
Magistraturii

şefă/-e * ' adjunctă/-te
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42

Șef/șef adjunct al Secretariatului Curţii Supreme de
Justiţie

şefă/-e * ' adjunctă/-te

43

Şef al secretariatului instanţei judecătoreşti

şefă/-e * '

44

Trimis

trimisă/-e

45

Viceconsul

viceconsulă/-e

46

Vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale

vicepreşedintă/-e * '

47

Consilier al Guvernatorului Băncii Naționale

consilieră/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1113
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE AI/ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Denumirea ocupației în Clasificatorul
Ocupațiilor din RM, 2014

Forma atestată în
1.Dicționarul Explicativ al Limbii
Române (DEX), 1998 (consemnată
cu*) sau/și în
2.Dicționarul Ortografic, Ortoepic
și Morfologic al Limbii Române
(DOOM), 2005 (cu')
3.Dicționarul de cuvinte recente
(DCR), 2013 (cu e)

1

Preşedinte/vicepreşedinte al raionului

preşedintă/-e * '/vicepreşedintă/-e * '

2

Pretor

pretoră/-e

3

Primar municipiu

primar/-ă

4

Primar (oraş, sat, comună)

primar/-ă

5

Secretar al consiliului local

secretară/-e * '

6

Secretar al consiliului municipal

secretară/-e * '

7

Secretar al consiliului raional

secretară/-e * '

8

Secretar al preturii

secretară/-e * '

9

Vicepretor

vicepretoră/-e

10

Viceprimar municipiu

viceprimară/-e

11

Viceprimar (oraş, sat, comună)

viceprimară/-e

№
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GRUPA DE BAZĂ 1114
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ŞI ALŢI/ALTE FUNCŢIONARI/FUNCȚIONARE
SUPERIORI/SUPERIOARE DIN ORGANIZAŢIILE SPECIALIZATE

№

Denumirea ocupației în Clasificatorul
Ocupațiilor din RM, 2014

Conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi
organizaţii obşteşti
Conducător (preşedinte, secretar general etc.) de
2
organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare
1

3

Consilier organizaţie politică

Consilier președinte organizaţie sindicală/
profesională națională
Consultant (inclusiv superior, principal) organizație
5
obștească
4

Forma atestată în
1.Dicționarul Explicativ al Limbii
Române (DEX), 1998 (consemnată
cu*) sau/și în
2.Dicționarul Ortografic, Ortoepic
și Morfologic al LR (DOOM), 2005
(cu')
3.Dicționarul de cuvinte recente
(DCR), 2013 (cu e )
conducătoare/-e * '
conducătoare/-e * '
consilieră/-e * '
consilieră/-e * '
consultantă/-e *

6

Director fond

directoare/-e * '

7

Inspector (inclusiv superior, principal)

inspectoare/-e * '

8

Locţiitor al conducătorului de asociaţie, uniune,
federaţie, filială şi organizaţie obştească

locţiitoare/-e * '

9

Organizator sindical

organizatoare/-e * sindicală/-e

Preşedinte asociaţie patronală

preşedintă/-e * '

10

Preşedinte asociaţie și alte organizaţii economico11
sociale

preşedintă/-e * '

12

Preşedinte comitet (comisie)

preşedintă/-e * '

13

Preşedinte consiliu (tehnico-ştiinţific, didacticometodic, ştiinţific (medical-metodic), de cultură
fizică şi sport, de experţi)

preşedintă/-e * '

14

Preşedinte organizaţie politică

preşedintă/-e * '

15

Preşedinte organizație sindicală

preşedintă/-e * '

16

Secretar al asociaţiilor, federaţiilor, uniunilor,
filialelor şi organizaţiilor obşteşti

secretară/-e * ' e
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17

Secretar organizaţie politică

secretară/-e * ' e

18

Secretar organizaţie sindicală

secretară/-e * ' e

19

Secretar al organizaţiilor umanitare şi altor
organizaţii similare

secretară/-e * ' e

20

Șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor

şefă/-e * '

21

Șef departament/direcție/secție în asociație, uniune,
federație

şefă/-e * '

22

Șef departament organizație sindicală națională

şefă/-e * '

23

Vicepreşedinte asociaţie patronală

vicepreşedintă/-e * '

24

Vicepreşedinte organizaţie politică

vicepreşedintă/-e * '

25

Vicepreşedinte organizaţie sindicală

vicepreşedintă/-e * '

GRUPA MINORĂ 112
DIRECTORI GENERALI/DIRECTOARE GENERALE, DIRECTORI EXECUTIVI/
DIRECTOARE EXECUTIVE ŞI ASIMILAŢI
GRUPA DE BAZĂ 1120
DIRECTORI GENERALI/DIRECTOARE GENERALE, DIRECTORI EXECUTIVI/
DIRECTOARE EXECUTIVE ŞI ASIMILAŢI
1

Academician-coordonator

academiciană/-e * '- coordonatoare

2

Administrator întreprindere de stat

administratoare/-e * '

3

Administrator principal al zonei economice libere

administratoare/-e * ' principală/-e

4

Custode principal fonduri

custodă/-e

5

Decan

decană/-e * '

6

Director

directoare/-e * '

7

Director agenţie

directoare/-e * '

8

Director (șef ) asociaţie

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

9

Director asociaţie (colectiv) de creaţie

directoare/-e * '

10

Director asociaţie de producţie

directoare/-e * '

11

Director al Camerei Naționale a Cărții

directoare/-e * '

12

Director bază (de filme, de mărfuri alimentare etc.)

directoare/-e * '

13

Director (şef ) bibliotecă

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')
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14

Director birou (oficiu)

Director (şef ) casă (de copii, de odihnă, de creaţie
15
etc.)

directoare/-e * '
directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

16

Director (şef ) centrală termică

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

17

Director (şef ) centrală termoelectrică

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

Director centru (ingineresc, muzeistic şi de
expoziţie, ştiinţifico-metodic, de creaţie ştiinţificotehnică, standardizare, metrologie şi certificare etc.)
Director (şef ) centru de instruire (de instruire şi
19
antrenament)
18

directoare/-e * '
directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

20

Director colectiv muzical (de dansuri)

directoare/-e * '

21

Director comercial

directoare/-e * ' comercială/-e

22

Director (şef ) combinat

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

23

Director combinat de instruire

directoare/-e * '

24

Director complex (de întremare, sportiv, turistic)

directoare/-e * '

25

Director (şef ) complex de transformare

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

26

Director (şef, împuternicit) direcţie

directoare/-e * ' (şefă/-e * ',
împuternicită/-e *)

27

Director executiv

directoare/-e * ' executivă/-e

28

Director exploatare

directoare/-e * '

29

Director exploatare la zi

directoare/-e * '

30

Director (şef ) expoziţie

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

31

Director (şef ) filială

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

32

Director firmă

directoare/-e * '

33

Director general (director) agenție, centru

directoare/-e * ' generală/-e

34

Director general al Agenției Medicamentului

directoare/-e * ' generală/-e

35

Director general al Centrului Național de Sănătate
Publică (Medic şef adjunct sanitar de stat)

directoare/-e * ' generală/-e

36

Director general al Consiliului Național pentru
Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă

directoare/-e * ' generală/-e
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37

Director general al Întreprinderii de Stat ”Calea
Ferată din Moldova”

directoare/-e * ' generală/-e

38

Director general al direcţiei generale

directoare/-e * ' generală/-e

39

Director general asociaţie

directoare/-e * ' generală/-e

40

Director general asociaţie de producţie

directoare/-e * ' generală/-e

41

Director general asociaţie ştiinţifică de producţie

directoare/-e * ' generală/-e

42

Director general combinat

directoare/-e * ' generală/-e

43

Director general întreprindere

directoare/-e * ' generală/-e

44

Director general programe

directoare/-e * ' generală/-e

45

Director general regie autonomă

directoare/-e * ' generală/-e

46

Director general/director societate pe acțiuni

directoare/-e * ' generală/-e

47

Director general/director studio cinematografic

directoare/-e * ' generală/-e

48

Director (şef ) gospodărie (silvică, de vânătoare etc.)

directoare/-e * ' (şefă/-e * ' )

49

Director grădină botanică

directoare/-e * '

50

Director grădină zoologică

directoare/-e * '

51

Director incubator tehnologic de afaceri

directoare/-e * '

52

Director institut de cercetări ştiinţifice

directoare/-e * '

53

Director (şef ) instituţie de arhivă

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

54

Director (şef ) întreprindere

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

55

Director întreprindere de reţele (tehnice, electrice)

directoare/-e * '

56

Director întreprindere de transporturi auto

directoare/-e * '

57

Director (şef ) laborator

directoare/-e * ' (şefă/-e * ' )

58

Director (şef ) muzeu

directoare/-e * ' (şefă/-e * ' )

59

Director mină

directoare/-e * '

60

Director observator

directoare/-e * ' observatoare/-e * '

Director (şef ) organizaţie (de cercetare, construcţie
61
şi proiectare)

directoare/-e * ' (şefă/-e * ' )

62

Director organizaţie concertistică

directoare/-e * '

63

Director palat (al căsătoriilor, culturii, sportului
etc.)

directoare/-e * '
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64

Director principal programe

directoare/-e * '

65

Director programe (radioteleviziune)

directoare/-e * '

66

Director reprezentanţă

directoare/-e * '

67

Director rezervaţie naturală

directoare/-e * '

68

Director societate comercială

directoare/-e * '

69

Director studio

directoare/-e * '

70

Director sucursală

directoare/-e * '

71

Director teatru

directoare/-e * '

72

Director tehnic

directoare/-e * ' tehnică/-e

73

Director tipografie

directoare/-e * '

74

Director (şef ) trust

directoare/-e * ' (şefă/-e * ' )

75

Manager general/manager

manageră/-e generală/-e

76

Medic-şef (director, şef ) instituţie din sfera ocrotirii
sănătăţii

medică/-e şefă/-e * '

77

Preşedinte al Bursei de Valori a Moldovei

preşedintă/-e * '

78

Preşedinte al Camerei Înregistrării de Stat

preşedintă/-e * '

79

Preşedinte al Companiei ”Teleradio-Moldova”

preşedintă/-e * '

80

Preşedinte concern

preşedintă/-e * '

81

Prodecan

prodecană * '

82

Prorector instituţie de învăţământ superior

prorectoră/-e

83

Rector

rectoră /-e

84

Şef direcţie administraţie publică locală

şefă/-e * '

85

Şef direcţie generală administraţie publică locală

şefă/-e * '

86

Şef oficiu cadastru

şefă/-e * '

87

Şef oficiu stare civilă

şefă/-e * '

88

Şef secţie administraţie publică locală

şefă/-e * '

Şef secţie în componenţa direcţiei administraţie
89
publică locală
90

Vicepreşedinte concern

şefă/-e * '
vicepreşedintă/-e * '
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91

Președinte al comitetului de conducere al societății
pe acțiuni

preşedintă/-e * '

92

Director general/director instituție publică

directoare/-e * ' generală/-e

SUBGRUPA MAJORĂ 12
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV ŞI
COMERCIAL
GRUPA MINORĂ 121
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV
GRUPA DE BAZĂ 1211
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR
1

Casier-șef

casieră/-e * ' şefă/-e * '

2

Contabil-şef

contabilă/-e * şefă/-e * '

3

Dealer-șef

dealer/-e şefă/-e * '

4

Director executiv bancă

directoare/-e * ' executivă/-e

5

Director financiar

directoare/-e * ' financiară/-e

6

Director general bancă

directoare/-e * ' generală/-e

7

Director economic

directoare/-e * ' economică/-e

8

Director societate de leasing

directoare/-e * '

9

Economist șef

economistă/-e * ' şefă/-e * '

10

Manager (în compartimente economico-financiare)

manageră/-e

11

Manager financiar

manageră/-e financiară/-e

12

Manager relații financiare

manageră/-e

13

Manager securitatea informației

manageră/-e

14

Președinte bancă/prim-vicepreședinte/vicepreședinte

preşedintă/-e * '

15

Şef compartiment economico-financiar şi
administrativ

şefă/-e * '

16

Şef contabilitate secţie de producţie

şefă/-e * '

17

Şef departament bancă

şefă/-e * '

18

Şef proiect bancă

şefă/-e * '

19

Şef secţie economico-financiară

şefă/-e * '

20

Şef serviciu economico-financiar

şefă/-e * '

21

Şef serviciu/birou bancă/societate de leasing

şefă/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 1212
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE
1

Director resurse umane

directoare/-e * '

2

Manager (în servicii de personal, pregătirea
personalului şi alte relaţii de muncă)

manageră/-e

3

Şef oficiu teritorial de consultaţie profesională

şefă/-e * '

4

Şef secţie resurse umane

şefă/-e * '

5

Şef serviciu resurse umane

şefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1213
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL POLITICILOR ECONOMICE ŞI
AL PLANIFICĂRII
1

Manager de securitate

manageră/-e

2

Manager informații pentru afaceri

manageră/-e

3.

Şef executiv audit intern

şefă/-e * ' executivă/-e

4.

Şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanistă

şefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1219
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV,
NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Şef atelier

şefă/-e * '

2

Şef birou

şefă/-e * '

3

Şef cancelarie în autoritățile publice

şefă/-e * '

4

Şef laborator de criminalistică

şefă/-e * '

5

Şef sală de audienţe

şefă/-e * '

6

Şef secretariat

şefă/-e * '

7

Şef secţie

şefă/-e * '

8

Şef serviciu

şefă/-e * '
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GRUPA MINORĂ 122
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL VÂNZĂRI, MARKETING ŞI
DEZVOLTARE
GRUPA DE BAZĂ 1221
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL VÂNZĂRI ŞI MARKETING
1

Conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri,
intermedieri şi alte servicii comerciale

conducătoare/-e * '

2

Director departament marketing, leasing și cotare

directoare/-e * '

Director departament pentru supravegherea pieții
3
bursiere

directoare/-e * '

4

Director întreprindere mică comercială

directoare/-e * '

5

Director (șef ) magazin

directoare/-e * ' (şefă/-e * ')

6

Director vînzări

directoare/-e * '

7

Director operaţii tranzacţii

directoare/-e * '

8

Manager departament clearing și decontări

manageră/-e

9

Manager (în serviciile de marketing şi vînzare)

manageră/-e

10

Preşedinte cooperativă (în activitatea comercială)

preşedintă/-e * '

11

Şef agenţie bursieră

şefă/-e * '

12

Şef birou marketing

şefă/-e * '

13

Şef licitaţie

şefă/-e * '

14

Şef secţie (marketing şi vînzare)

şefă/-e * '

15

Şef serviciu marketing

şefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1222
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL PUBLICITĂŢII ŞI RELAŢIILOR
PUBLICE
1

Manager (în serviciile de informații și reclamă)

manageră/-e

2

Şef agenţie reclamă publicitară

şefă/-e * '

3

Şef birou reclamă publicitară

şefă/-e * '

4

Şef secţie informaţie şi reclamă

şefă/-e * '

5

Şef serviciu de publicitate

şefă/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 1223
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ŞI DEZVOLTĂRII
1

Conducător grupă (dezvoltare ştiinţifico-tehnică)

conducătoare/-e * '

2

Constructor şef

constructoare/-e * şefă/-e * '

3

Director proiect

directoare/-e * '

Manager (în compartimentele de dezvoltare
4
ştiinţifico-tehnică)

manageră/-e

5

Secretar științific

secretară/-e * ' e

6

Şef birou (dezvoltare tehnico-ştiinţifică)

şefă/-e * '

7

Şef laborator de cercetări ştiinţifice

şefă/-e * '

8

Şef proiect cercetare-proiectare

şefă/-e * '

9

Şef proiect/program

şefă/-e * '

10

Şef sector (dezvoltare tehnico-ştiinţifică)

şefă/-e * '

11

Şef secţie (dezvoltare tehnico-ştiinţifică)

şefă/-e * '

SUBGRUPA MAJORĂ 13
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN INDUSTRIE ŞI SERVICII
GRUPA MINORĂ 131
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN AGRICULTURĂ,
SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI PESCUIT
GRUPA DE BAZĂ 1311
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN AGRICULTURĂ ŞI
SILVICULTURĂ
1

Agronom-şef

agronomă/-e * ' șefă/-e * '

2

Ameliorator principal

amelioratoare/-e * principală/-e

3

Arbitru principal la testarea cailor de prăsilă

arbitră/-e principală/-e

Conducător tehnic (în agricultură, vînătoare,
silvicultură, pescuit)
Director întreprindere mică, patron (girant) (în
5
agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit)
Director stație (pentru experimentarea soiurilor, de
6
încercare a mașinilor etc.)
Energetician şef (în agricultură, silvicultură,
7
vânătoare, pescuit)
4

conducătoare/-e * ' tehnică/-e
directoare/-e * '
directoare/-e * '
energeticiană/-e şefă/-e * '
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Hidrotehnician principal (în agricultură)

Inginer-şef (agricultură, vânătoare, silvicultură şi
9
piscicultură)
10

Maistru pădurar

Manager (în agricultură, vânătoare, silvicultură şi
pescuit)
Mecanic-şef (în agricultură, vânătoare, silvicultură
12
şi pescuit)
11

13

Medic veterinar şef

Preşedinte cooperativă (în agricultură, vînătoare,
14
gospodăria silvică şi piscicolă)

hidrotehniciană/-e * ' principală/-e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
maistră/-e pădurară/-e
manageră/-e
mecanică/-e * '
medică * veterinară şefă/-e * '
preşedintă/-e * '

15

Şef centru exploatare forestieră

şefă/-e * '

16

Şef compartiment (în agricultură, vânătoare,
silvicultură şi pescuit)

şefă/-e * '

17

Şef complexzootehnic

şefă/-e * '

18

Şef clinică veterinară (policlinică)

şefă/-e * '

Şef compartiment de producţie (fermă, sector
19
agricol)

şefă/-e * '

20

Şef detaşament (în agricultură)

şefă/-e * '

21

Şef direcţie (în agricultură, vînătoare, silvicultură şi
gospodăria piscicolă)

şefă/-e * '

22

Şef elevator

şefă/-e * '

23

Şef farmacie veterinară

şefă/-e * '

24

Şef fazanerie

şefă/-e * '

25

Şef gospodărie silvică

şefă/-e *'

Şef laborator (în agricultură, vînătoare, silvicultură
26
şi pescuit)

şefă/-e * '

27

Şef laborator veterinar

şefă/-e * '

28

Şef magazie (siloz) de cereale mecanizat

şefă/-e * '

29

Şef ocol silvic

şefă/-e * '

30

Şef parc de maşini

şefă/-e * '

31

Şef pepinieră pomicolă, viticolă

şefă/-e * '

32

Şef pepinieră silvică

şefă/-e * '
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33

Şef punct (în agricultură)

şefă/-e * '

34

Şef punct veterinar

şefă/-e * '

35

Şef sector (în agricultură)

şefă/-e * '

Şef sector (în agricultură, vînătoare, silvicultură şi
36
pescuit)
37

Şef sector veterinar

Şef secţie (în agricultură, vînătoare, silvicultură şi
pescuit)
Şef staţie (în agricultură, vînătoare, silvicultură şi
39
piscicultură)
38

şefă/-e * '
şefă/-e * '
şefă/-e * '
şefă/-e * '

40

Şef staţie de control şi încercare

şefă/-e * '

41

Şef staţie veterinară

şefă/-e * '

42

Şef stăvilar

şefă/-e * '

43

Zootehnician-şef

zootehniciană/-e *-şefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1312
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL ACVACULTURII
ŞI PESCUITULUI
1

Conducător întreprindere mică -patron (girant) în
piscicultură şi vânătoare

conducătoare/-e * '

2

Maistru pescuit

maistră/-e

3

Piscicultor principal

piscicultoare/-e principală/-e

4

Specialist principal în studiul vânatului

specialistă/-e * ' principală/-e

GRUPA MINORĂ 132
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE,
EXTRACTIVĂ,
CONSTRUCŢII ŞI ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII ŞI DESFACERII DE MĂRFURI
GRUPA DE BAZĂ 1321
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN INDUSTRIA
PRELUCRĂTOARE
1

Aparatist principal

aparatistă/-e

2

Colorist principal

coloristă/-e * ' principală/-e

3

Conducător grupă (în industrie)

conducătoare/-e * '
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4

Conducător întreprindere mică –patron (girant)
industrie prelucrătoare

conducătoare/-e * '

5

Conducător tehnic (în industrie)

conducătoare/-e * ' tehnică/-e

6

Desenator principal

desenatoare/-e * ' principală/-e

7

Director întreprindere mică, patron (girant) (în
industrie)

directoare/-e * '

8

Director de producţie

directoare/-e * '

9

Dispecer principal (în industrie)

dispeceră/-e

10

Electrician şef

electriciană/-e * ' şefă/-e * '

11

Electronist şef

electronistă/-e * ' şefă/-e * '

12

Energetician şef (în industrie)

energeticiană/-e

13

Inginer-şef industria prelucrătoare

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

14

Laminator principal

laminatoare/-e * '

15

Maistru automatizare complexă şi telemecanică

maistră/-e

16

Maistru complex de transformare

maistră/-e

17

Maistru laborator de producţie

maistră/-e

18

Manager (în industrie)

manageră/-e

19

Mecanic-şef (în industrie)

mecanică/-e * ' şefă/- * '

20

Metalurgist principial

metalurgistă/-e * ' principală/-e

21

Metrolog principal

metrologă/-e * ' principală/-e

22

Modelier-constructor principal

modelieră/-e * ' constructoare/-e *

23

Oţelar principal

oţelară/-e principală/-e

24

Pictor modelier principal

pictoriţă/-e * ' modelieră/-e * '
principală/-e

25

Pictor principal

pictoriţă/-e * ' principală/-e

26

Preşedinte cooperativă (în industrie)

preşedintă/-e * '

27

Specialist principal crupe

specialistă/-e * ' principală/-e

28

Specialist principal făină de patiserie

specialistă/-e * ' principală/-e

29

Specialist principal utilaj de tehnică sanitară

specialistă/-e * ' principală/-e
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30

Specialist principal montare şi reglare sisteme de
automatizare

specialistă/-e * ' principală/-e

31

Sudor principal

sudoriţă* ' e principală/-e

32

Şef bază (în industrie)

şefă/-e * '

33

Şef birou (în industrie)

şefă/-e * '

34

Şef compartiment (în industrie)

şefă/-e * '

35

Şef complex (în industrie)

şefă/-e * '

36

Şef detaşament (în industrie)

şefă/-e * '

37

Şef direcţie (în industrie)

şefă/-e * '

38

Șef secție gospodărie (în industrie)

şefă/-e * '

39

Şef grup

şefă/-e * '

40

Şef grupă (în industrie)

şefă/-e * '

41

Şef laborator(în industrie)

şefă/-e * '

42

Şef laborator de producţie

şefă/-e * '

43

Şef laborator uzinal central

şefă/-e * '

44

Şef producţie (în industrie)

şefă/-e * '

45

Şef punct (în industrie)

şefă/-e * '

46

Şef schimb (în industrie)

şefă/-e * '

47

Şef sector industria prelucrătoare

şefă/-e * '

48

Şef secţie (în industrie)

şefă/-e * '

49

Şef secţie (atelier) de producție

şefă/-e * '

50

Şef secţie industrie prelucrătoare

şefă/-e * '

51

Şef serviciu industrie prelucrătoare

şefă/-e * '

52

Şef staţie (în industrie)

şefă/-e * '

53

Şef staţie electrică

şefă/-e * '

Şef subdiviziune de încercare-zbor (bază, complex,
54
staţie, centru)

şefă/-e * '

55

Şef substaţie electrică

şefă/-e * '

56

Tehnolog principal (în industrie)

tehnologă/-e * principală/-e
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GRUPA DE BAZĂ 1322
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
1

Şef şantier (în construcţii)

şefă/-e * '

2

Geochimist principal

geochimistă/-e * ' principală/-e

3

Geodez principal

geodeză/-e * ' principală/-e

4

Geofizician principal

geofiziciană/-e * ' principală/-e

5

Geolog principal

geologă/-e * ' principală/-e

6

Inginer-şef industria extractivă

ingineră/-e * ' e, ingineriţă/-e e
şefă/-e * '

7

Miner principal

mineriță/-e * ' e

8

Şef atelier industria extractivă

şefă/-e * '

9

Şef carieră

şefă/-e * '

10

Şef expediţie

şefă/-e * '

11

Şef exploatare la zi

şefă/-e * '

12

Şef gospodărie de argilă

şefă/-e * '

13

Şef instalaţie (de foraj, de gaz, de oxigen etc.)

şefă/-e * '

14

Şef mină

şefă/-e * '

15

Şef sector industria extractivă

şefă/-e * '

16

Şef serviciu industria extractivă

şefă/-e * '

17

Şef teren industrial

şefă/-e * '

18

Titrator-șef

titratoare/-e * ' şefă/-e * '

19

Topograf de mină principal (în industrie)

topografă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1323
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL
CONSTRUCŢIILOR
1

Ajutor șef brigadă în construcţii

ajutoare/-e * ' şefă/-e * '

2

Arhitect principal

arhitectă/-e * ' e principală/-e

3

Arhitect proiectant principal

arhitectă/-e * ' e proiectantă/-e * '
principală/-e
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4

Conducător antrepriză construcții-montaj

conducătoare/-e * '

5

Constructor principal

constructoare/-e * principală/-e

6

Constructor proiectant-şef

constructoare/-e * proiectantă/-e * '
şefă/-e * '

7

Designer principal de proiect

designeră/-e e

8

Director construcţii capitale

directoare/-e * '

9

Director întreprindere în proces de construcţie

directoare/-e * '

10

Director întreprindere mică, patron (girant) (în
construcţii)

directoare/-e * '

11

Şef şantier (în construcţii)

şefă/-e * '

12

Geodez principal (în construcţie)

geodeză/-e * ' principală/-e

13

Hidrogeolog principal (în construcţii)

hidrogeologă/-e * ' principală/-e

14

Inginer-şef de proiect

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
şefă/-e * '

15

Manager (în construcţii)

manageră/-e

16

Preşedinte cooperativă (în construcţii)

preşedintă/-e * '

17

Şef birou (în construcţii)

şefă/-e * '

18

Şef brigadă complexă sau specializată

şefă/-e * '

19

Şef grupă (în construcţii)

şefă/-e * '

20

Şef laborator (în construcţii)

şefă/-e * '

21

Şef producţie auxiliară (în construcţii)

şefă/-e * '

22

Şef sector (în construcţii)

şefă/-e * '

23

Şef sector drumuri-poduri

şefă/-e * '

24

Şef sector îmbunătățiri funciare

şefă/-e * '

25

Şef secţie (în construcţii)

şefă/-e * '

26

Tehnolog principal de proiect

tehnologă/-e * principală/-e

27

Topograf de mină principal (în construcţii)

topografă/-e * ' principală/-e
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GRUPA DE BAZĂ 1324
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL APROVIZIONĂRII
ŞI DESFACERII DE MĂRFURI
1

Administrator cameră (a mamei şi copilului, de
odihnă)

administratoare/-e * '

2

Conducător zboruri

conducătoare/-e * '

Director întreprindere mică, patron (girant) (în
3
transporturi, depozitare şi comunicaţii)
4

Director Registru

Dispecer principal (în transporturi şi
telecomunicaţii)
Energetician şef (în transporturi, telecomunicaţii,
6
aprovizionarea tehnico-materială)
5

directoare/-e * '
directoare/-e * '
dispeceră/-e
energeticiană/-e

7

Hidrolog principal

hidrologă/-e * ' principală/-e

8

Inginer-şef (în transporturi, telecomunicaţii,
aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
şefă/-e * '

9

Maistru ateliere portuare

maistră/-e

10

Maistru atelier mecanic de reparaţii

maistră/-e

11

Maistru atelier de tehnică şi utilaje speciale

maistră/-e

12

Maistru cameră de electroradionavigaţie

maistră/-e

13

Maistru depou de locomotive

maistră/-e

14

Maistru depou de vagoane

maistră/-e

Maistru district (construcţii civile, aprovizionare cu
15
energie electrică etc.)

maistră/-e

16

Maistru electrodepou

maistră/-e

17

Maistru exploatarea şi repararea maşinilor şi
mecanismelor

maistră/-e

18

Maistru lucrări de încărcare-descărcare

maistră/-e

19

Maistru lucrări de întreţinere a drumurilor

maistră/-e

20

Maistru lucrări de salvare în caz de avarii, de
ranfluare, tehnice-subacvatice şi alte lucrări speciale

maistră/-e

21

Maistru lucrări de scufundare

maistră/-e

22

Maistru poduri

maistră/-e
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23

Maistru repararea construcţiilor hidrotehnice

maistră/-e

24

Maistru repararea dispozitivelor şi aparatelor

maistră/-e

25

Maistru repararea mijloacelor de transport

maistră/-e

26

Maistru repararea utilajului (în transporturi)

maistră/-e

27

Maistru repararea utilajului tehnologic

maistră/-e

28

Maistru sector de încărcături

maistră/-e

29

Maistru tren (de intervenţie, de sudat şine)

maistră/-e

30

Maistru tuneluri

maistră/-e

Manager (în transporturi, depozitare, poştă şi
31
telecomunicaţii)
Mecanic-şef (în transporturi, depozitare,
32
telecomunicaţii)
33

Picher

Preşedinte cooperativă (în transporturi,
34 telecomunicaţii, aprovizionarea tehnico-materială şi
desfacere)
35

Şef aerogară

Şef agenţie (de reclamă şi informaţie, transport şi
36
camionaj etc.)
Şef atelier (în transporturi, telecomunicaţii,
37
aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)

manageră/-e
mecanică/-e * ' şefă/-e * '
picheră/-e
preşedintă/-e * '
şefă/-e * '
şefă/-e * '
şefă/-e * '

38

Șef antrepozit

şefă/-e * '

39

Şef bază (în transporturi, telecomunicaţii,
aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)

şefă/-e * '

40

Şef bază (de transbordare, sportivă etc.)

şefă/-e * '

Şef birou (în transporturi, telecomunicaţii,
41
aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)

şefă/-e * '

42

Şef cameră de păstrare (a bagajelor de mână)

şefă/-e * '

43

Şef casă (de bilete la gară, principală, orăşenească de
bilete)

şefă/-e * '

44

Şef casă de mărfuri

şefă/-e * '

45

Şef centru (în transporturi şi telecomunicaţii)

şefă/-e * '

46

Şef coloană auto

şefă/-e * '

58

LIMBAJUL NONSEXIST

47

Şef debarcader

şefă/-e * '

48

Şef depou

şefă/-e * '

49

Şef depozit

şefă/-e * '

50

Şef depozit de deşeuri

şefă/-e * '

Şef depozit (carburanţi şi lubrifianţi, de încărcături,
51
materiale tehnice etc.)
52

Şef direcţie de deservire a călătorilor

Şef direcţie pentru emiterea şi expedierea semnelor
de atestare a plăţii taxelor poştale
Şef direcţie pentru transporturi internaţionale şi
54
turism
53

şefă/-e * '
şefă/-e * '
şefă/-e * '
şefă/-e * '

55

Şef district al căii

şefă/-e * '

56

Şef filială (în transporturi, telecomunicaţii,
aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)

şefă/-e * '

57

Şef garaj

şefă/-e * '

58

Şef gară

şefă/-e * '

59

Şef laborator (în transporturi, telecomunicaţii,
aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)

şefă/-e * '

60

Şef magazie

şefă/-e * '

61

Şef magazie de mărfuri

şefă/-e * '

62

Şef maşină de cale

şefă/-e * '

63

Şef nod hidrotehnic

şefă/-e * '

64

Şef parc (de maşini, pontoane, rezervoare etc.)

şefă/-e * '

65

Şef poştă

şefă/-e * '

66

Şef producţie (în transporturi)

şefă/-e * '

67

Şef producţie auxiliară (în transporturi)

şefă/-e * '

68

Şef punct (în transporturi)

şefă/-e * '

69

Şef punct de trecere cu bacul

şefă/-e * '

70

Şef rută de transport urban

şefă/-e * '

71

Şef schimb (în transporturi şi telecomunicaţii)

şefă/-e * '

72

Şef secție (în transporturi şi telecomunicaţii)

şefă/-e * '
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73

Şef secţie (aprovizionare tehnico-materială)

şefă/-e * '

74

Şef serviciu (aprovizionare tehnico-materială)

şefă/-e * '

Şef serviciu (în transporturi, telecomunicaţii,
75
aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)

şefă/-e * '

76

Şef stație de epurare

şefă/-e * '

77

Şef staţie (în transporturi şi telecomunicaţii)

şefă/-e * '

78

Şef teren (în transporturi, telecomunicaţii,
aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere)

şefă/-e * '

79

Şef tren (de intervenţie, de calatori, refrigerator etc.)

şefă/-e * '

80

Şef vagon (poştal, de examinat calea etc.)

şefă/-e * '

Şef zonă (de încărcături, de turnare a petrolului, de
81
reţele etc.)

şefă/-e * '

GRUPA MINORĂ 133
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI
COMUNICAŢIILOR
GRUPA DE BAZĂ 1330
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE ȘI FUNCȚIONARI SUPERIORI
DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
1

Director centru de calcul

directoare/-e * '

2

Director departament RTV

directoare/-e * '

3

Director radiodifuziune

directoare/-e * '

4

Director sisteme informatice

directoare/-e * '

5

Director televiziune

directoare/-e * '

6

Manager de rețele

manageră/-e

7

Manager furnizarea serviciilor internet

manageră/-e

8

Manager operațiuni de date

manageră/-e

9

Manager procesarea datelor

manageră/-e

10

Manager tehnologia informației și comunicaţiilor

manageră/-e

11

Specialist principal automatică

specialistă/-e * ' principală/-e

12

Specialist principal construcţii de antenă

specialistă/-e * ' principală/-e

13

Specialist principal la electrocomunicaţii

specialistă/-e * ' principală/-e
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14

Specialist principal la linii de radioreleu cu difuzie
troposferică

specialistă/-e * ' principală/-e

15

Specialist principal la radiodifuziune

specialistă/-e * ' principală/-e

16

Specialist principal la teledifuziune

specialistă/-e * ' principală/-e

17

Specialist principal la televiziunea în culori

specialistă/-e * ' principală/-e

18

Şef calculator electronic

şefă/-e * '

19

Șef centrală telefonică

şefă/-e * '

20

Şef centru (radionavigaţie şi radiolocaţie, de
telecomunicaţii, telefonic etc.)

şefă/-e * '

21

Şef laborator radioteleviziune

şefă/-e * '

22

Şef laborator telecomunicații

şefă/-e * '

23

Șef oficiu poștal

şefă/-e * '

24

Şef radiostaţie

şefă/-e * '

25

Şef secţie (informatică)

şefă/-e * '

26

Şef secţie radiodifuziune

şefă/-e * '

27

Şef secţie telecomunicații

şefă/-e * '

28

Şef serviciu exploatare poştală

şefă/-e * '

29

Şef serviciu informare zbor

şefă/-e * '

30

Sef staţie comunicaţii prin satelit

şefă/-e * '

31

Şef staţie radio relee

şefă/-e * '

32

Şef staţie televiziune

şefă/-e * '

33

Şef staţie emiţătoare de radioteleviziune

şefă/-e * '

34

Şef studio

şefă/-e * '

35

Şef turn telecomunicații

şefă/-e * '

36

Telegrafist-șef

telegrafistă/-e * ' şefă/-e * '
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4GRUPA MINORĂ 134
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DE PRESTĂRI SERVICII
GRUPA DE BAZĂ 1341
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE
DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL ÎNGRIJIRII COPILULUI
1

Director serviciu social pentru copii

directoare/-e * '

2

Manager serviciu social pentru copii

manageră/-e

3

Șef serviciu social pentru copii

şefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1342
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
1

Asistent medical şef

asistentă/-e * ' e medicală/-e şefă/-e * '

2

Director al Centrului Medicilor de Familie

directoare/-e * '

3

Director/medic coordonator/manager centru de
sănătate

directoare/-e * '/ medică/-e

4

Farmacist diriginte

farmacistă/-e * '

5

Farmacist şef secţie

farmacistă/-e * '

6

Medic-şef centru de sănătate publică

medică/-e * şefă/-e * '

7

Medic-şef laborator

medică/-e * şefă/-e * '

8

Medic-şef secţie

medică/-e * şefă/-e * '

9

Moaşă-şefă

moaşă/-e şefă/-e * '

Şef punct sanitar de dezinfectare şi profilaxie

şefă/-e * '

10

GRUPA DE BAZĂ 1343
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL ÎNGRIJIRII
PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ
1

Director azil pentru invalizi și pensionari

Director centru de reabilitare a invalizilor și
2
veteranilor
Director centru de recuperare a invalizilor și
3
pensionarilor
Director internat psihoneurologic
4
Șef centru de plasament pentru persoane vârstnice
5
Șef centru de zi pentru persoane vârstnice
6

directoare/-e * '
directoare/-e * '
directoare/-e * '
directoare/-e * '
şefă/-e * '
şefă/-e * '
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Șef serviciu de îngrijire socială la domiciliu

şefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1344
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL ASISTENŢEI
SOCIALE
1

Şef centru de asistență socială a familiei și copilului

şefă/-e * '

2

Şef serviciu de asistență psihopedagogică

şefă/-e * '

3

Şef serviciu de asistență socială comunitară

şefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1345
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI
1

Conducător întreprindere mică, patron (girant)
învăţământ, sănătate, sport, turism, informatică etc.

Conducător practică (în producţie, de studii)
Director cabinet (metodic, didactico-metodic)
3
Director colegiu
4
2

Director (șef ) cursuri
5
Director (șef ) instituție extrașcolară
6
Director (șef ) internat
7
Director punct de instruire
8
Director şcoală (gimnaziu, liceu)
9
Director şcoală profesională
10
Secretar ştiinţific învăţământ
11
Şef catedră
12
Șef departament universitate
13
Şef doctorat, postdoctorat, secundariat și masterat
14

conducătoare/-e * '
conducătoare/-e * '
directoare/-e * '
directoare/-e * '
directoare/-e * ' şefă/-e * '
directoare/-e * ' şefă/-e * '
directoare/-e * ' şefă/-e * '
directoare/-e * '
directoare/-e * '
directoare/-e * '
secretară/-e * ' e
şefă/-e * '
şefă/-e * '
şefă/-e * '

15

Şef grădiniţă de copii (creşă)

şefă/-e * '

16

Şef punct (orăşel) de instruire

şefă/-e *'

17

Şef şcoală (efectiv de comandă, tehnică)

şefă/-e *'
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GRUPA DE BAZĂ 1346
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI FURNIZOARE DE SERVICII
FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI
1

Şef serviciu/şef birou asigurări

şefă/-e * '

2

Şef serviciu/şef birou daune

şefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1349
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DIN DOMENIUL DE PRESTĂRI SERVICII
NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Conducător întreprindere mică-patron (girant) în
prestări servicii

conducătoare/-e * '

2

Director (şef ) sală (de expoziţii, prezentări etc.)

directoare/-e * ' şefă/-e * '

3

Inginer-șef (în deservirea socială a populaţiei)

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

4

Librar-șef

librăriță/-e e (var. librăreasă) şefă/-e * '

5

Maistru atelier de confecţii

maistră/-e

6

Manager (în deservirea socială a populaţiei)

manageră/-e

7

Manager (instruire în domeniul relațiilor de muncă)

manageră/-e

8

Redactor responsabil

redactoare/-e * '; redactoriță/-e e
responsabilă/-e

9

Redactor şef (editură, redacţie ziare şi reviste)

redactoare/-e * '; redactoriță/-e e
responsabilă/-e şefă/-e *

10

Redactor şef asociaţie de creaţie

redactoare/-e * '; redactoriță/-e e
responsabilă/-e şefă/-e * '

11

Redactor-şef programe

redactoare/-e * '; redactoriță/-e e
responsabilă/-e şefă/-e * '

12

Redactor şef studio (studio-cinematografic)

redactoare/-e * '; redactoriță/-e e
responsabilă/-e şefă/-e * '

13

Responsabil principal

responsabilă * ' principală/-e

14

Secretar responsabil

secretară/-e * ' responsabilă/-e

15

Secretar responsabil agenţie structurală (redacţie)

secretară/-e * ' responsabilă/-e

16

Sinoptician principal

sinopticiană/-e principală/-e

17

Şef atelier fotografic

şefă/-e * '
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18

Şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi
alte servicii pentru populaţie

şefă/-e * '

19

Şef baie

şefă/-e * '

20

Şef cămin

şefă/-e * '

21

Şef centru dezinfecție, deratizare şi dezinsecţie

şefă/-e * '

22

Şef centru reparații

şefă/-e * '

23

Şef cimitir

şefă/-e * '

24

Şef de studii (instruire în domeniul relațiilor de
muncă)

şefă/-e *'

25

Şef expoziții și târguri

şefă/-e *'

26

Șef secție gospodărie (în alte ramuri)

şefă/-e * '

27

Şef lombard

şefă/-e * '

28

Şef magazie (lombard, de lucruri de valoare)

şefă/-e * '

29

Şef oficiu juridic

şefă/-e * '

30

Şef oficiu/serviciu (în deservirea socială a populaţiei)

şefă/-e * '

31

Şef punct (recepţie, închiriere etc.)

şefă/-e * '

32

Şef redacţie

şefă/-e * '

Şef secţie (în întreprinderile de deservire socială a
33
populaţiei)
34

Şef spălătorie

şefă/-e * '
şefă/-e * '

SUBGRUPA MAJORĂ 14
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN INDUSTRIA HOTELIERĂ,
COMERŢ ŞI ALTE SERVICII
GRUPA MINORĂ 141
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI HOTELIERE ŞI DE RESTAURANTE
GRUPA DE BAZĂ 1411
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI HOTELIERE
1

Director bar/ disco-bar/club de noapte

directoare/-e * '

2

Director berărie

directoare/-e * '

3

Director complex de cazare

directoare/-e * '

4

Director cramă

directoare/-e * '

5

Director executiv unitate de cazare

directoare/-e * '
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6

Director hotel

directoare/-e * '

7

Director pensiune

directoare/-e * '

8

Director unitate cazare

directoare/-e * '

9

Manager în activitatea hotelieră

manageră/-e

Patron unitate agrement

patroană/-e *

10

Preşedinte cooperativă (în alimentaţia publică şi
11
deservirea hotelieră)
12

Şef unitate balneoclimaterică

preşedintă/-e * '
şefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 1412
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE RESTAURANTE
1

Director cafenea

directoare/-e * '

2

Director cofetărie, patiserie

directoare/-e * '

3

Director departament catering

directoare/-e * '

4

Director (şef ) restaurant

directoare/-e * '

5

Director unităţi tip fast-food

directoare/-e * '

6

Maistru brutărie

maistră/-e

7

Manager în restaurante

manageră/-e

8

Patron unitate alimentaţie publică

patroană/-e *

9

Şef laborator (la întreprinderile alimentaţiei publice)

şefă/-e * '

10

Şef ospătărie

şefă/-e * '

11

Şef producţie (bucătar-şef )

şefă/-e * ' producție
(bucătăreasă/-ese * ' șefă/-e * ')

12

Şef secţie (la întreprinderile de alimentaţie publică
şi în hoteluri)

şefă/-e * '

GRUPA MINORĂ 142
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL COMERŢULUI
GRUPA DE BAZĂ 1420
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE UNITĂŢI DIN DOMENIUL COMERŢULUI
1

Comerciant

Director întreprindere mică, patron (girant) (în
2
comerţ)

comerciantă/-e * '
directoare/-e * '
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3

Manager (în activitatea comercială)

manageră/-e

4

Manager (în comerţ)

manageră/-e

5

Preşedinte cooperativă (în comerţ)

preşedintă/-e * '

6

Şef agenţie comercială

şefă/-e * '

7

Şef complex comercial

şefă/-e * '

8

Şef laborator (în comerţ)

şefă/-e * '

9

Şef secţie (în comerţ)

şefă/-e * '

10

Şef secţie (la întreprinderile de afaceri)

şefă/-e * '

11

Şef secţie mărfuri alimentare/nealimentare

şefă/-e * '

12

Şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

şefă/-e * '

13

Şef staţie de alimentare cu combustibil

şefă/-e * '

GRUPA MINORĂ 143
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE AI ALTOR TIPURI DE UNITĂŢI DE SERVICII
GRUPA DE BAZĂ 1431
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE DE CENTRE SPORTIVE, RECREATIVE ŞI
CULTURALE
1

Administrator principal

administratoare/-e * ' principală/-e

2

Antrenor echipă

antrenoare/-e * '

3

Antrenor federație sportivă

antrenoare/-e * '

4

Antrenor principal al lotului național

antrenoare/-e * ' principală/-e

5

Bibliograf principal

bibliografă/-e principală/-e

6

Bibliotecar principal

bibliotecară/-e principală/-e

7

Conducător artistic principal

conducătoare/-e * ' artistică/-e

8

Conducător practică de producţie

conducătoare/-e * '

9

Conducător secţie (literar-dramatică, muzicală)

conducătoare/-e * '

10

Director aşezământ cultural

directoare/-e * '

11

Director (șef ) casă de cultură

directoare/-e * ' şefă/-e * '

12

Director case (teatrale şi de concert, sportive şi de
spectacol)

directoare/-e * '

13

Director cinematograf

directoare/-e * '
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14

Director circ

directoare/-e * '

15

Director club sportiv

directoare/-e * '

16

Director (administrator) edificiu sportiv

directoare/-e * '

17

Director gospodărie didactică

directoare/-e * '

Instructor-metodist superior organizaţii de cultură
18
fizică şi sport

instructoare/-e * '

19

Instructor-metodist superior şcoală sportivă

instructoare/-e * '- metodistă/-e * '

20

Maistru atelier-şcoală de producţie

maistră/-e

21

Maistru centru de instruire

maistră/-e

22

Maistru poligon de instruire

maistră/-e

23

Manager al organizaţiei culturale

manageră/-e

24

Preşedinte club sportiv

preşedintă/-e * '

25

Preşedinte federaţie sportivă

preşedintă/-e * '

26

Secretar federaţie sport

secretară/-e * ' e

27

Şef bază (de transbordare, sportivă etc.)

şefă/-e * '

28

Şef bibliotecă tehnico-ştiinţifică

şefă/-e * '

29

Şef casă de bilete

şefă/-e * '

30

Şef club

şefă/-e * '

Şef club (de deltaplanism, chinologic, sportiv,
31
tehnico-sportiv, de tir sportiv)

şefă/-e * '

32

Şef filmotecă

şefă/-e * '

33

Şef fonotecă

şefă/-e * '

34

Şef garderobă teatru

şefă/-e * '

35

Şef sală de lectură

şefă/-e * '

36

Şef secţie (muzicală, de montare, de studii, artistică
etc.)

şefă/-e * '

37

Şef tabără (sportivă, de întremare etc.)

şefă/-e * '

38

Şef teatru de vară

şefă/-e * '

39

Şef trupă

şefă/-e * '

40

Şef videotecă

şefă/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 1439
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE AI ALTOR TIPURI DE UNITĂŢI DE SERVICII
NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Comandant detaşament

comandantă/-e

2

Comandant detaşament militarizat de influenţă
activă asupra proceselor hidrometeorologice

comandantă/-e

3

Comandant echipa salvamont auxiliară

comandantă/-e

4

Comandant de unitate

comandantă/-e

5

Conducător birou studenţesc de cercetări ştiinţifice

conducătoare/-e * '

Conducător brigadă (de prospecţiune, în organizaţii
6
de proiectare)
Conducător grupă (funcţională în alte domenii de
7
activitate)

conducătoare/-e * '
conducătoare/-e * '

Conducător grupă (specializată în alte ramuri)

conducătoare/-e * '

Conducător întreprindere mică, patron (girant) în
9
prestări servicii pentru populaţie

conducătoare/-e * '

10

Conducător pensiune turistică (rurală, agroturistică)

conducătoare/-e * '

11

Director agenţie de turism

directoare/-e * '

12

Director agenţie de turism tour-operatoare

directoare/-e * '

13

Director birou/centru de informare turistică

directoare/-e * '

14

Dispecer principal (în alte ramuti)

dispeceră/-e

15

Energetician şef (în alte ramuri)

energeticiană/-e

16

Inginer-şef (în alte ramuri)

ingineră/-e * ' e- șefă/-e * ' (var.
ingineriţă/-e e )

17

Intendent (șef gospodărie)

intendentă/-e * '

18

Maistru

maistră/-e

19

Maistru amenajare teritoriu în aeroporturi

maistră/-e

20

Maistru serviciu protecţia antigaz şi antifum

maistră/-e

21

Maistru tipografie

maistră/-e

22

Manager în activitatea de turism

manageră/-e

8

Manager (în alte compartimente [servicii]
23
funcţionale)

manageră/-e
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24

Manager (în alte ramuri)

manageră/-e

25

Mecanic-şef (în alte ramuri)

mecanică/-e * ' şefă/-e * '

Preşedinte cooperativă (în prestăria serviciilor către
26
populaţie)

preşedintă/-e * '

27

Şef aeroclub

şefă/-e * '

28

Şef arhivă

şefă/-e * '

29

Şef atelier (în alte ramuri)

şefă/-e * '

30

Şef bază (în alte ramuri)

şefă/-e * '

31

Şef birou (specializat în alte ramuri)

şefă/-e * '

32

Şef birou de copiere şi multiplicare

şefă/-e * '

33

Şef birou de dactilografiere

şefă/-e * '

34

Şef birou de permise

şefă/-e * '

35

Şef cabinet (pentru securitatea și sănătatea în
muncă, tehnic, de studii etc.)

şefă/-e * '

36

Şef cameră de păstrare

şefă/-e * '

37

Șef centru de prestări servicii (de modă)

şefă/-e * '

38

Şef centru (în alte ramuri)

şefă/-e * '

39

Şef compartiment (specializat în alte ramuri)

şefă/-e * '

Şef compartiment (funcţional în alte domenii de
40
activitate)

şefă/-e * '

41

Şef complex (în alte ramuri)

şefă/-e * '

42

Şef depozit de arhivă

şefă/-e *'

43

Şef detaşament (în alte ramuri)

şefă/-e * '

44

Şef direcţie (specializată în alte ramuri)

şefă/-e * '

45

Şef efectiv expediţie

şefă/-e * '

46

Şef expediere

şefă/-e * '

47

Şef expediţie (în alte ramuri)

şefă/-e * '

48

Şef expoziţie ambulantă

şefă/-e * '

49

Şef filială (în alte ramuri)

şefă/-e * '

50

Şef fonduri (în alte domenii de activitate)

şefă/-e * '
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51

Şef fotolaborator

şefă/-e * '

52

Șef frizerie

şefă/-e * '

53

Şef gardă (pază paramilitară)

şefă/-e * '

54

Şef grajd de cai

şefă/-e * '

55

Şef grupă (în alte ramuri)

şefă/-e * '

56

Șef/șef adjunct instituție penitenciară

şefă/-e * '

57

Şef laborator (în alte ramuri)

şefă/-e * '

58

Şef oficiu (în alte ramuri)

şefă/-e * '

59

Şef poligon de instruire

şefă/-e * '

60

Şef post (în alte ramuri)

şefă/-e * '

61

Şef punct (în alte ramuri)

şefă/-e * '

62

Şef schimb (în alte ramuri)

şefă/-e * '

63

Şef sector (funcţional în alte domenii de activitate)

şefă/-e * '

64

Şef sector (specializat în alte ramuri)

şefă/-e * '

65

Şef sector (în alte ramuri)

şefă/-e * '

66

Şef secţie (funcţională în alte domenii de activitate)

şefă/-e * '

67

Şef secţie (specializată în alte ramuri)

şefă/-e * '

68

Şef secţie auxiliară (cadre, specială etc.)

şefă/-e * '

69

Şef secţie de corectură

şefă/-e * '

70

Şef serviciu (funcţional în alte domenii de activitate)

şefă/-e * '

71

Şef serviciu (specializat în alte ramuri)

şefă/-e * '

72

Şef serviciu de pază (a obiectului, sectorului)

şefă/-e * '

73

Şef stat major (aviaţie, apărare civilă, întreprindere,
şcoală militară)

şefă/-e * '

74

Şef staţie (în alte ramuri)

şefă/-e * '

Şef subunitate (de căutare-salvare, specializată de
75
montare şi exploatare etc.)

şefă/-e * '

76

Șef teren (în alte ramuri)

şefă/-e * '

77

Şef tipografie

şefă/-e * '
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78

Şef unitate (de pază, paramilitară, antiincendiară
şi de gardă, de pompieri-salvatori, de crescători de
cîini de serviciu)

şefă/-e * '

79

Şef vivariu

şefă/-e * '

80

Tehnolog principal (în alte ramuri)

tehnologă/-e * principală/-e

GRUPA MAJORĂ 2
Specialişti/specialiste în diverse domenii de activitate
SUBGRUPA MAJORĂ 21
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI INGINERIEI
GRUPA MINORĂ 211
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN FIZICĂ ŞI ŞTIINŢA PĂMÂNTULUI
GRUPA DE BAZĂ 2111
FIZICIENI/FIZICIENE ŞI ASTRONOMI/ASTRONOME

Denumirea ocupației în Clasificatorul
Ocupațiilor din RM, 2014

Forma atestată în
Dicționarul Explicativ al Limbii
Române (DEX), 1998 (consemnată
cu *) sau/și în
Dicționarul Ortografic, Ortoepic
și Morfologic al Limbii Române
(DOOM), 2005 (cu ')
Dicționarul de cuvinte recente
(DCR), 2013 (cu e)

1

Cercetător științific în astronomie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

2

Cercetător ştiinţific în electrofizică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător științific în fizică-chimie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Cercetător științific în fizică tehnologică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

5

Cercetător științific stagiar în astronomie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

6

Cercetător științific stagiar în fizică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

7

Consultant științific în științele fizice, chimice,
matematice și tehnice

consultantă/-e * științifică/-e

8

Fizician

fiziciană/-e * '

9

Hidroacustician

hidroacusticiană/-e

10

Inginer-radiolog

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
radiologă/-e * '

№
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11

Laborant cercetător (în fizică)

laborantă/-e * ' cercetătoare/-e * '

12

Expert în fizică medicală

expertă/-e* '

13

Fizician medical

fiziciană/-e * ' medicală/-e

14

Fizician medical stagiar

fiziciană/-e * ' medicală/-e stagiară/-e
GRUPA DE BAZĂ 2112
METEOROLOGI/METEOROLOGE

1

Agrometeorolog

agrometeorologă/-e * '

2

Cercetător ştiinţific în meteorologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător științific stagiar în meteorologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

4

Climatolog

climatologă/-e * '

5

Hidrochimist

hidrochimistă/-e*

6

Inginer influenţare activă asupra proceselor
hidrometeorologice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

7

Meteorolog

meteorologă/-e * '

8

Meteorolog previzionist

meteorologă/-e * ' previzionistă/-e

9

Oceanolog

oceanologă/-e * '

10

Sinoptician

sinopticiană/-e

11

Meteorolog aeronautic - prognozist

meteorologă/-e * ' aeronautică/-e
prognozistă/-e

GRUPA DE BAZĂ 2113
CHIMIŞTI/CHIMISTE
1

Cercetător ştiinţific în biochimie tehnologică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

2

Cercetător ştiinţific în chimie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător ştiinţific în chimie fizică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Cercetător științific stagiar în chimie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

5

Chimist

chimistă/-e * '

6

Expert chimist

expertă/-e* ' chimistă/-e

7

Laborant cercetător în chimie

laborantă/-e * ' cercetătoare/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 2114
GEOLOGI/GEOLOGE ŞI GEOFIZICIENI/GEOFIZICIENE
1

Cercetător ştiinţific în cadastru

Cercetător ştiinţific în domeniul hidrologiei,
2
hidrogeologiei şi gospodăririi apelor

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător ştiinţific în geochimie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Cercetător ştiinţific în geodezie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

5

Cercetător ştiinţific în geologie şi geofizică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

6

Cercetător științific stagiar în geologie şi geofizică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

7

Geochimist

geochimistă/-e * '

8

Geofizician

geofiziciană/-e * '

9

Geolog

geologă/-e * '

10

Geolog la carieră

geologă/-e * '

11

Hidrogeolog

hidrogeologă/-e * '

12

Hidrolog

hidrologă/-e * '

13

Inginer de cercetare în cadastru

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

14

Inginer de cercetare în geodezie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

15

Inginer geolog

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

16

Inspector în geodezie

inspectoare/-e * '

GRUPA MINORĂ 212
MATEMATICIENI/MATEMATICIENE, ACTUAR/ACTUARE ŞI STATISTICIENI/
STATISTICIENE
GRUPA DE BAZĂ 2120
MATEMATICIENI/MATEMATICIENE, ACTUAR/ACTUARE ŞI STATISTICIENI/
STATISTICIENE
1

Actuar (studii superioare)

actuară/-e

2

Cercetător ştiinţific în demografie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător ştiinţific în matematică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Cercetător ştiinţific în matematică informatică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
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5

Cercetător ştiinţific în matematică-fizică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

6

Cercetător ştiinţific în statistică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

7

Cercetător științific stagiar în matematică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

8

Cercetător științific stagiar în statistică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

9

Consilier actuar

consilieră/-e * ' actuară/-e

10

Economist demograf

economistă/-e * ' demografă/-e

11

Expert actuar

expertă/-e * ' actuară/-e

12

Inspector de specialitate actuar

inspectoare/-e * '

13

Matematician

matemateciană/-e * '

GRUPA MINORĂ 213
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII
GRUPA DE BAZĂ 2131
BIOLOGI/BIOLOGE, BOTANIŞTI/BOTANISTE, ZOOLOGI/ZOOLOGE ŞI ASIMILAŢI
1

Bacteriolog

bacteriologă/-e * '

2

Biolog

biologă/-e * '

3

Biotehnolog

biotehnologă/-e

4

Botanist

botanistă/-e * '

5

Cercetător ştiinţific în bacteriologie şi farmacologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

6

Cercetător ştiinţific în biologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

7

Cercetător ştiinţific în biologie chimie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

8

Cercetător ştiinţific în botanică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

9

Cercetător ştiinţific în domeniul zoologic

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

10

Cercetător ştiinţific în ecologie şi protecţia mediului

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

11

Cercetător ştiinţific în ingineria genetică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

12

Cercetător științific stagiar în bacteriologie şi
farmacologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

13

Cercetător științific stagiar în biologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '
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14

Entomolog

entomologă/-e * '

15

Epidemiolog

epidemiologă/-e * '

16

Farmacolog

farmacologă/-e * '

17

Fiziolog

fiziologă/-e * '

18

Ihtiopatolog

ihtiopatologă/-e

19

Inginer microbiolog

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
microbiologă/-e * '

20

Laborant cercetător în bacteriologie şi farmacologie

laborantă/-e * ' cercetătoare/-e * '

21

Laborant cercetător în biologie

laborantă/-e * ' cercetătoare/-e * '

22

Micolog

micolog/-e * '

23

Microbiolog

microbiologă/-e * '

24

Toxicolog

toxicolog/-e * '

25

Virusolog

virusolog/-e *

26

Zoolog

zoolog/-e *

GRUPA DE BAZĂ 2132
CONSULTANŢI/CONSULTANTE ŞI ALŢI SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI PESCUIT
1

Administrator bunuri agricole

administratoare/-e* '

2

Agent agricol

agentă/-e* ' agricolă/-e

3

Agrochimist

agrochimistă/-e * '

4

Agronom

agronomă/-e * '

Agronom de secţie (brigadă, sector agricol, fermă,
hală)
Agronom de secţie (brigadă, sector agricol, fermă,
6
hală) (calificare medie)
5

agronomă/-e * '
agronomă/-e * '

7

Agronom pentru producerea seminţelor selecţionate

agronomă/-e * '

8

Agronom pentru protecţia plantelor

agronomă/-e * '

9

Ameliorator agrosilvic

amelioratoare/-e * agrosilvică/-e

10

Arbitru la testarea cailor de prăsilă

arbitră/-e

11

Cercetător ştiinţific în agricultură

cercetătoare/-e * '
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12

Cercetător ştiinţific în biotehnologie pentru
agricultură

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

13

Cercetător ştiinţific în horticultură

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

14

Cercetător ştiinţific în pedologie-agrochimie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

15

Cercetător ştiinţific în silvicultură

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

16

Cercetător ştiinţific în zootehnie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

17

Cercetător științific stagiar în agricultură

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e* '

18

Consultant afaceri în agricultură

consultantă/-e *

Consultant tehnic în producţia de cereale, plante
19
tehnice şi furaje

consultantă/-e * tehnică/-e

20

Expert inginer ameliorator

expertă/-e* ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

21

Expert inginer horticol

expertă/-e* ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

22

Expert inginer silvic

expertă/-e* ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

23

Expert în viticultură și oenologie

expertă/-e* '

24

Expert zootehnician

expertă/-e* ' zootehniciană/-e *

25

Inginer-ameliorator

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e amelioratoare/-e *

26

Inginer amenajist

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
amenajistă/-e

27

Inginer cinegetician

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
cinegeticiană/-e

28

Inginer de cercetare în agricultură

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

29

Inginer de cercetare în horticultură

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

30

Inginer de cercetare în silvicultură

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

31

Inginer fond forestier

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

32

Inginer îmbunătăţiri funciare

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

33

Inginer patologia pădurilor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

34

Inginer pază și protecţia pădurilor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
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35

Inginer pentru asigurarea regimului arii protejate

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

36

Inginer regenerarea pădurii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

37

Inginer resurse de lemn-materie primă

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

38

Inginer taxator

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
taxatoare

39

Operator însămânțări

operatoare/-e * ' e

40

Pădurar

pădurară/-e

41

Pedolog

pedologă/-e * '

42

Piscicultor

piscicultoare/-e

43

Proiectant inginer în agricultură

proiectantă/-e * ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

44

Proiectant inginer în silvicultură

proiectantă/-e * ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

45

Specialist în studiul vânatului

specialistă/-e * '

46

Zootehnician

zootehniciană/-e *

47

Zootehnician secţie (complex, sector agricol, firmă)

zootehniciană/-e *

GRUPA DE BAZĂ 2133
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI
1

Ecolog

ecologă/-e * '

2

Expert ecolog

expertă/-e * ' ecologă/-e * '

3

Inginer ecolog

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ecologă/-e * '

4

Inspector de specialitate ecolog

inspectoare/-e * '

5

Specialist arii protejate

specialistă/-e * '

GRUPA MINORĂ 214
INGINERI/INGINERE (EXCLUSIV ÎN ELECTROTEHNOLOGIE)
GRUPA DE BAZĂ 2141
INGINERI/INGINERE TEHNOLOGI ŞI DE PRODUCŢIE
1

Analist studiul materialelor

analistă/-e *

2

Cercetător ştiinţific în tehnologia prelucrării
produselor agricole

cercetătoare/-e * '
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3

Cercetător științific în domeniul calității

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Documentarist ordonanţare logistică

documentaristă/-e * ' e

5

Expert analiza factorilor condiţiilor de muncă

expertă/-e * '

6

Expert inginer textile, pielărie

expertă/-e * ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

7

Inginer

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

8

Inginer aparate de măsură și control

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

9

Inginer aplicări speciale ale aviaţiei

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

10

Inginer completarea utilajelor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

11

Inginer confecţii piele şi înlocuitori

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

12

Inginer de cercetare

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

13

Inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

14

Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării
produselor agricole

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

15

Inginer implementarea tehnicii şi tehnologiei noi

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

16

Inginer industrializarea lemnului

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

17

Inginer-inspector

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e inspectoare/-e * '

18

Inginer lucrări de salvare în caz de avarii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

19

Inginer normarea muncii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

20

Inginer organizarea conducerii producţiei

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

21

Inginer organizarea muncii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

22

Inginer organizarea şi asigurarea tehnicii de aviaţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

23

Inginer organizarea şi normarea muncii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

24

Inginer organizarea transportului

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

25

Inginer pentru pregătirea producţiei

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

26

Inginer textile, pielărie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

27

Inginer tricotaje, confecţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

28

Instructor sistem de producţie

instructoare/-e * '
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29

Logistician gestiune flux

logisticiană/-e * '

30

Manager de clădire

manageră/-e

31

Programator fabricaţie/lansator fabricaţie

programatoare/-e * '

32

Proiectant inginer textile, pielărie

proiectantă/-e * '

33

Responsabil afacere

responsabilă * '

34

Specialist în domeniul calităţii

specialistă/-e * '

35

Specialist în domeniul încercărilor

specialistă/-e * '

36

Specialist documentaţie studii

specialistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2142
INGINERI/INGINERE CONSTRUCTORI
Cercetător ştiinţific în construcţii de căi ferate,
drumuri şi poduri
Cercetător ştiinţific în construcţii civile, industriale
2
şi agricole
1

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător ştiinţific în construcţii hidrotehnice

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Cercetător ştiinţific în instalaţii

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

5

Conducător de lucrări civile

conducătoare/-e * '

6

Diriginte şantier (studii superioare)

dirigintă/-e * '

7

Expert inginer construcţii

expertă/-e * ' ingineră/-e *' e;
ingineriţă/-e e

8

Expert în monitorizarea comportării construcţiilor

expertă/-e * '

9

Hidrotehnician

hidrotehniciană/-e * '

10

Inginer căi ferate, drumuri şi poduri

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

11

Inginer construcţia de turle

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

12

Inginer construcţii civile, industriale şi agricole

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

13

Inginer constructor instalaţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
constructoare/-e *

14

Inginer construcţii hidrotehnice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

15

Inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia
mediului

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
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Inginer de cercetare în instalaţii

Inginer de cercetare în construcţii de căi ferate,
drumuri şi poduri
Inginer de cercetare în construcţii civile, industriale
18
şi agricole
17

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

19

Inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

20

Inginer de cercetare în construcţii miniere

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

21

Inginer instalaţii pentru construcţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

22

Inginer la supravegherea lucrărilor de construcţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

23

Inginer la supravegherea tehnică (controlul tehnic)

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

24

Inginer la exploatarea aerodromurilor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

Inginer la exploatarea utilajului şi instalaţiilor
gospodăriei de apeducte şi canalizare
Inginer la lucrări de proiect şi deviz (în construcţii
26
industriale şi civile)
Inginer la organizarea lucrărilor de exploatare şi
27
reparaţii a clădirilor şi construcţiilor
25

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

28

Inspector de specialitate inginer construcţii

inspectoare/-e * '

29

Proiectant inginer instalaţii

proiectantă/-e * ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

30

Proiectant inginer construcţii

proiectantă/-e * ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

31

Responsabil tehnic cu urmărirea curentă a
comportării construcţiilor

responsabilă/-e * ' tehnică/-e

32

Specialist în urmărirea comportării construcţiilor

specialistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2143
INGINERI/INGINERE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI
1

Inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în
ingineria mediului

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

2

Inginer protecţia mediului înconjurător

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

GRUPA DE BAZĂ 2144
INGINERI/INGINERE MECANICI
1

Cercetător ştiinţific în construcţii de maşini agricole

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
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2

Cercetător ştiinţific în creaţia tehnică în construcţia
de maşini

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător ştiinţific în maşini şi echipamente termice

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Cercetător ştiinţific în maşini şi instalaţii mecanice

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

5

Cercetător ştiinţific în mecanică fină

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

Cercetător ştiinţific în tehnologia construcţiilor de
6
maşini

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

7

Inginer aviaţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

8

Inginer autovehicule rutiere

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

9

Inginer coordonator încercarea în zbor a navelor
aeriene

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
coordonatoare/-e * '

10

Inginer coordonator la exploatarea navelor aeriene

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
coordonatoare/-e * '

11

Inginer coordonator la lucrări experimentale şi
încercarea în zbor a sistemelor navelor aeriene

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
coordonatoare/-e * '

12

Inginer de bord detaşament de aviaţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

13

Inginer de cercetare în autovehicule rutiere

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

14

Inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

15

Inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia
de maşini

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

16

Inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

17

Inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

18

Inginer de cercetare în maşini hidraulice şi
pneumatice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

19

Inginer de cercetare în mecanică fină

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

20

Inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de
maşini

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

21

Inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării

22

Inginer detaşament de aviaţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

23

Inginer diagnosticarea tehnicii de aviaţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
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24

Inginer-dispecer la flotă

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
dispeceră/-e

25

Inginer instrumente

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

26

Inginer în domeniul încercărilor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

27

Inginer-încercare de bord în laborator zburător

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

28

Inginer la exploatarea navelor aeriene (sistemelor
navelor aeriene)

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

29

Inginer la exploatarea parcului de maşini şi tractoare

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

Inginer la exploatarea tehnică a sistemului de
ventilaţie şi a utilajului tehnico-sanitar
Inginer la exploatarea tehnică a utilajului special de
31
automobile
30

32

Inginer la întreţinerea tehnică a tehnicii aeronautice

Inginer la mecanizarea proceselor cu un volum mare
de muncă
Inginer la mecanizarea şi automatizarea proceselor
34
de producţie
Inginer la recepţia fondului de reparaţii şi livrarea
35
produselor finite
33

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

36

Inginer la reglare şi încercări

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

37

Inginer la reparaţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

38

Inginer la sudare

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

39

Inginer la transporturi

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

40

Inginer material rulant cale ferată

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

41

Inginer maşini termice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

42

Inginer maşini-unelte

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

43

Inginer maşini hidraulice şi pneumatice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

44

Inginer mecanic

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

45

Inginer mecanic-încercare de bord

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

46

Inginer mecanic maşini instalaţii miniere

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
mecanică/-e * '

47

Inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
mecanică/-e * '
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48

Inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
mecanică/-e * '

49

Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
mecanică/-e * '

50

Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
mecanică/-e * '

51

Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare
la cald

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
mecanică/-e * '

52

Inginer mecanic utilaj tehnologic textil

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
mecanică/-e * '

53

Inginer mecanică agricolă

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

54

Inginer mecanică fină

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

55

Inginer mijloace tehnice de instruire

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

56

Inginer pentru primirea materialului electric rulant

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

57

Inginer-proiectant

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

58

Inginer siguranța circulației

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

59

Inginer tehnolog

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
tehnologă/-e *

60

Inginer tehnolog prelucrări mecanice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
tehnologă/-e *

61

Inginer tehnolog-protezist

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
tehnologă/-e *

62

Inginer ventilaţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

63

Mecanic producţie

mecanică/-e * '

64

Mecanic secţie

mecanică/-e * '

65

Proiectant

proiectantă/-e * '

66

Specialist mentenanţă mecanică echipamente
industriale

specialistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2145
INGINERI/INGINERE CHIMIŞTI/CHIMISTE
1

Biochimist

biochimistă/-e * '

2

Cercetător ştiinţific în controlul calităţii produselor
alimentare

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
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Cercetător ştiinţific în tehnologia compuşilor
macromoleculari
Cercetător ştiinţific în tehnologia substanţelor
4
anorganice
Cercetător ştiinţific în tehnologia substanţelor
5
organice
3

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
cercetătoare/-e * ' științifică/-e
cercetătoare/-e * ' științifică/-e

6

Clasificator materie primă textilă

clasificatoare/-e * '

7

Colorist

coloristă/-e * '

8

Confecţioner

confecționeră/-e * ' e

9

Desenator

desenatoare/-e * '

10

Inginer chimist

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
chimistă/-e * '

11

Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor
alimentare

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

12

Inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

Inginer de cercetare în tehnologia compuşilor
macromoleculari
Inginer de cercetare în tehnologia produselor
14
cosmetice și medicinale
Inginer de cercetare în tehnologia substanţelor
15
anorganice
Inginer de cercetare în tehnologia substanţelor
16
organice

13

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

17

Inginer în industria alimentară

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

18

Inginer laborant

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
laborantă/-e

19

Inginer materiale combustibile şi lubrifiante

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

20

Inginer petrochimist

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
petrochimistă

21

Inginer protecţia electrochimică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

22

Proiectant inginer produse alimentare

proiectantă/-e * ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

23

Proiectant inginer chimist

proiectantă/-e * ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

24

Tehnolog

tehnologă/-e *
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GRUPA DE BAZĂ 2146
INGINERI/INGINERE MINIERI/MINIERE, PETROLIŞTI/PETROLISTE,
METALURGIŞTI/METALURGISTE ŞI ASIMILAŢI
1

Calibror

calibroare/-e *

2

Cercetător ştiinţific în ştiinţa materialelor

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Fabricator

fabricatoare/-e

4

Inginer cimentarea sondelor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

5

Inginer controlor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
controloare

Inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
termice
Inginer de cercetare în prepararea substanţelor
7
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
minerale utile

6

8

Inginer de cercetare în turnarea metalelor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

9

Inginer de cercetare în ştiinţa materialelor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

10

Inginer exploatare a petrolului şi gazului

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

11

Inginer exploatări miniere

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

12

Inginer foraj (lucrări de foraj)

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

13

Inginer la exploatarea conductelor de petrol şi gaz

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

Inginer la exploatarea echipamentului sistemelor
pe gaz
Inginer la lucrări complexe de foraj (reparaţii
15
capitale) ale sondelor

14

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

16

Inginer la susţineri

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

17

Inginer tehnolog metalurg

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
tehnologă/-e *

18

Inginer pentru lucrări de forare-împuşcare
(explodare)

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

19

Inginer pentru pregătirea şi transportarea petrolului

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

20

Inspector tehnic minier

inspectoare/-e * ' tehnică/-e

21

Titrator

titratoare/-e* '
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GRUPA DE BAZĂ 2149
INGINERI/INGINERE ŞI ASIMILAŢI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ
ANTERIOARE
1

Administrator societate comercială

administratoare/-e * '

2

Auditor în domeniul calității

auditoare/-e * '

3

Cercetător ştiinţific în confecţii din piele şi
înlocuitori

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Cercetător ştiinţific în informatică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în
5
muncă

coordonatoare/-e * '

6

Evaluator/auditor riscuri profesionale

evaluatoare/-e / auditoare/-e * '

7

Expert achiziţii publice

expertă/-e * '

8

Expert elaborare documentaţii tehnice de montaj

expertă/-e * '

9

Expert în certificare

expertă/-e * '

10

Expert/specialist standardizare

expertă/-e * ' / specialistă/-e * '

11

Expert/specialist în metrologie

expertă/-e * '/ specialistă/-e * '

12

Expert tehnic

expertă/-e * ' tehnică/-e

13

Expert prevenire - reducere riscuri tehnologice

expertă/-e * '

14

Inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

15

Inginer de cercetare în filatură-ţesătorie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

16

Inginer de cercetare în metrologie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

17

Inginer de cercetare în prelucrarea lemnului

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

Inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi
produselor finite din lemn
Inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei,
19
poligrafiei şi fibrelor
Inginer de cercetare în tehnologia chimică a
20
produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor

18

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

21

Inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

22

Inginer în domeniul calității

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

23

Inginer în domeniul radioprotecţiei (radiolog)

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
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24

Inginer materiale de construcţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

25

Inginer metrolog

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

26

Inginer în standardizare

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

27

Inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

28

Inginer protecţie antiincendiară

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

29

Inginer-protezist

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
-protezistă/-e

30

Modelier-constructor

modelieră/-e * ' constructoare/-e *

31

Normator

normatoare/-e * '

32

Revizor de mişcare la secţia de cale ferată

revizoare/-e * '

33

Revizor siguranţa circulaţiei trenurilor

revizoare/-e * '

34

Specialist apărare civilă

specialistă/-e * '

35

Specialist scufundare

specialistă/-e * '

36

Specialist securitatea şi sănătatea în muncă (lucrător
desemnat)

specialistă/-e * '

GRUPA MINORĂ 215
INGINERI/INGINERE ÎN ELECTROTEHNOLOGIE
GRUPA DE BAZĂ 2151
INGINERI/INGINERE ELECTRICIENI/ELECTRICIENE
1

Auditor energetic

auditoare/-e * '

2

Cercetător ştiinţific în electromecanică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător ştiinţific în electrotehnică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Dispecer centrală electrică

dispeceră/-e

5

Dispecer întreprindere (raion) de reţele

dispeceră/-e

6

Dispecer dispeceratul sistemului electroenergetic
național

dispeceră/-e

7

Dispecer energetician

dispeceră/-e

8

Dispecer la stație electrică

dispeceră/-e

Dispecer reţea electrică de transport, dispecerat
9
teritorial
10

Dispecer reţea electrică de distribuţie

dispeceră/-e
dispeceră/-e
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11

Dispecer reţele termice

dispeceră/-e

12

Inginer automatizare și control

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

13

Inginer cercetător în energetică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
cercetătoare/-e

14

Inginer cercetător în energii regenerabile

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
cercetătoare/-e

15

Inginer cercetător în eficiența energetică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
cercetătoare/-e

16

Inginer cercetător în electroenergetică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
cercetătoare/-e

17

Inginer cercetător în energetică industrială

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

18

Inginer cercetător în termoenergetică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
cercetătoare/-e

19

Inginer constructor mașini și aparate electrice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
constructoare/-e

20

Inginer convertoare statice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

21

Inginer electrician

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
electriciană/-e * '

22

Inginer electroenergetică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

23

Inginer electromecanic

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
electromecanică/-e

24

Inginer electrotehnologii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

25

Inginer energetică industrială

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

26

Inginer-energetician

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
energeticiană/-e

27

Inginer hidroenergetică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

28

Inginer încercări mașini și aparate electrice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

29

Inginer proiectant eficiență energetică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e
e
proiectantă/-e * '

30

Inginer proiectant electroenergetician

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
proiectantă/-e * '

31

Inginer proiectant energetician

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
proiectantă/-e * '
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32

Inginer proiectant mașini și aparate electrice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
proiectantă/-e * '

33

Inginer proiectant sisteme de securitate în energetică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
proiectantă/-e*'

34

Inginer proiectant surse regenerabile

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
proiectantă/-e * '

35

Inginer proiectant termoenergetician

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
proiectantă/-e * '

36

Inginer protecții prin relee

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

37

Inginer regimuri funcționale

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

38

Inginer sisteme electrice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

39

Inginer surse regenerabile

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

40

Inginer tehnolog în mașini și aparate electrice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
tehnologă/-e *

41

Inginer termoenergetică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

42

Inspector centrale și reţele (partea electrică)

inspectoare/-e * '

43

Inspector centrale și rețele (partea termică)

inspectoare/-e * '

44

Manager energetic

manageră/-e energetică/-e

45

Proiectant sisteme electromecanice automatizate

proiectantă/-e * '

46

Savant-custode al Etalonului de Stat

savantă/-e * '- custodă/-e

GRUPA DE BAZĂ 2152
INGINERI ELECTRONIŞTI
1

Cercetător ştiinţific în automatică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

2

Cercetător ştiinţific în calculatoare

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător ştiinţific în electrofizică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Cercetător ştiinţific în electronică aplicată

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

5

Cercetător ştiinţific în electronică de putere

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

6

Cercetător ştiinţific în comunicaţii

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

7

Cercetător ştiinţific în microelectronică

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
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Cercetător ştiinţific în sisteme și rețele
optoelectronice
Cercetător ştiinţific în telecomenzi şi electronică în
9
transporturi
8

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
cercetătoare/-e * ' științifică/-e

10

Dispecer serviciu electromecanic

dispeceră/-e

11

Inginer administrator rețele de comunicații

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
administratoare

12

Inginer aparate de măsură şi control şi automatică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

13

Inginer automatist

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
automatistă/-e

14

Inginer comunicații paging

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

15

Inginer construcţii linii de telecomunicaţii şi
instalări echipament de abonat

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

16

Inginer coordonator control obiectiv

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
coordonatoare/-e * '

17

Inginer de cercetare în automatică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

18

Inginer de cercetare în calculatoare

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

19

Inginer de cercetare în comunicaţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

20

Inginer de cercetare în electronică aplicată

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

21

Inginer de cercetare în electronica de putere

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

22

Inginer de cercetare în microelectronică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

Inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în
transporturi

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

24

Inginer electronist transporturi, telecomunicaţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
electronistă/-e

25

Inginer electroradionavigator

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
electroradionavigatoare/-e

26

Inginer în electronică și comunicații

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

27

Inginer în sisteme și rețele optoelectronice

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

28

Inginer la asigurarea electrotehnică a zborurilor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

29

Inginer la asigurarea fototehnică a zborurilor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

30

Inginer la asigurarea siguranţei ornitologice a
zborurilor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

3
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Inginer la exploatarea aparatelor, instalaţiilor şi
sistemelor hidrometeorologice
Inginer la exploatarea aviautilajului de control
32
obiectiv
Inginer la exploatarea utilajului aerofotografic (de
33
fotolaborator)
Inginer la organizarea lucrărilor de exploatare şi
34
reparaţii
31

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

35

Inginer la radionavigaţie şi radiolocaţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

36

Inginer la radionavigaţie, radiolocaţie şi
telecomunicaţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

37

Inginer producţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

38

Inginer sisteme automatizate de conducere a
producţiei

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

39

Inginer sisteme de securitate

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

40

Proiectant inginer de sisteme și calculatoare

proiectantă/-e * '

41

Proiectant inginer electronist

proiectantă/-e * ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e

42

Revizor siguranța circulației feroviare

revizoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2153
INGINERI/INGINERE ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAŢIILOR
1

Consultant tehnic

consultantă/-e * tehnică/-e

2

Coordonator producţie

coordonatoare/-e * '

3

Inginer echipamente radio şi televiziune

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

4

Inginer electronist

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
electronistă/-e

5

Inginer emisie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

6

Inginer iluminare

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

7

Inginer imagine

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

8

Inginer/inspector de specialitate/expert în serviciile
de trafic aerian

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e /
inspectoare/-e * '

9

Inginer înregistrare sonoră

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

10

Inginer în telecomunicații

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
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11

Inginer la echipamente de televiziune

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

12

Inginer la radiolocaţie

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

13

Inginer la utilajul de radiodifuziune

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

14

Inginer montaj

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

15

Inginer proiectant comunicaţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
proiectantă/-e * '

16

Inginer sunet

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

17

Inginer-șef car reportaj

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
şefă/-e * '

18

Șef studio RTV

şefă/-e * '

GRUPA MINORĂ 216
ARHITECŢI/ARHITECTE, PROIECTANŢI/PROIECTANTE, TOPOGRAFI/TOPOGRAFE
ŞI DESIGNERI/DESIGNERE
GRUPA DE BAZĂ 2161
ARHITECŢI/ARHITECTE CONSTRUCTORI
1

Arhitect

arhitectă/-e * ' e

2

Arhitect clădiri

arhitectă/-e * ' e

3

Arhitect restaurări

arhitectă/-e * ' e

4

Conductor arhitect

conductoare/-e * ' arhitectă/-e * ' e

5

Expert arhitect

expertă/-e* ' arhitectă/-e * ' e

6

Proiectant arhitect

proiectantă/-e * ' arhitectă/-e * ' e

GRUPA DE BAZĂ 2162
ARHITECŢI/ARHITECTE ÎN DOMENIUL PEISAGISTIC
1

Arhitect peisagistică şi amenajarea teritoriului

arhitectă/-e * ' e

GRUPA DE BAZĂ 2163
DESIGNERI/DESIGNERE PRODUSE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE
1

Costumier

costumieră/-e * '

2

Designer de interior

designeră/-e e

3

Designer de mobilă

designeră/-e e

4

Designer industrial

designeră/-e e industrială/-e
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5

Designer mobilier urban

designeră/-e e

6

Designer vestimentar

designeră/-e e

7

Grafician industrial

graficiană/-e industrială/-e

8

Modelier confecţii

modelieră/-e * '

9

Pictor creator costume

pictoriţă/-e * ' creatoare/-e

10

Proiectant îmbrăcăminte

proiectantă/-e * '

11

Proiectant încălţăminte

proiectantă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2164
PROIECTANŢI/PROIECTANTE ÎN DOMENIUL URBANISMULUI ŞI DE
SISTEMATIZARE A TRAFICULUI
1

Arhitect urbanism

arhitectă/-e * ' e

2

Inginer în gospodăria spaţiilor verzi

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

3

Inginer la lucrări de proiect şi deviz (în construcţia
orăşenească şi de transport)

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

4

Urbanist

urbanistă/-e
GRUPA DE BAZĂ 2165
CARTOGRAFI/GEOGRAFE ŞI TOPOGRAFI/TOPOGRAFE

1

Cartograf

cartografă/-e * '

2

Geodez

geodeză/-e* '

3

Inginer cadastral

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
cadastrală/-e

4

Inginer de producţie fotografică aeriană

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

5

Inginer geodez

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
geodeză/-e * '

6

Inginer organizarea teritoriilor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

7

Inginer topograf

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
topografă/-e* '

8

Inginer topograf minier

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
topografă/-e* '

9

Proiectant inginer geodez

proiectantă/-e * ' ingineră/-e * ' e;
ingineriţă/-e e geodeză/-e* '

Registrator (în sistemul cadastral)

registratoare/-e * '

10
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11

Registrator stagiar

registratoare/-e * ' stagiară/-e

12

Specialist cartografie digitală

specialistă/-e * '

13

Topograf

topografă/-e * '

14

Topograf de mină

topografă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2166
DESIGNERI/DESIGNERE GRAFICĂ ŞI MULTIMEDIA
1

Animator film de animaţie (studii medii)

animatoare/-e * ' e

2

Art director

art directoare/-e * '

3

Asistent regizor emisie

asistentă/-e * ' e regizoare/-e * '

4

Asistent regizor studio

asistentă/-e * ' e regizoare/-e * '

5

Designer floral

designeră/-e e

6

Designer grafică

designeră/-e e

7

Designer pagini web

designeră/-e e

8

Grafician calculator

graficiană/-e

9

Intermediarist film desene animate

intermediaristă/-e

Stilizator film desene animate

stilizatoare/-e * '

10

SUBGRUPA MAJORĂ 22
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
GRUPA MINORĂ 221
MEDICI/MEDICE
GRUPA DE BAZĂ 2211
MEDICI/MEDICE DE MEDICINĂ DE FAMILIE/MEDICINĂ GENERALĂ
1

Cercetător ştiinţific în medicină

cercetătoare/-e * ' științifică

2

Cercetător științific stagiar în medicină

cercetătoare/-e * '
științifică stagiară/-e * '

3

Medic-inspector

medică/-e -inspectoare/-e * '

4

Medic medicină de familie

medică/-e

5

Medic medicină generală

medică/-e

6

Medic rezident

medică/-e rezidentă/-e

7

Medic stagiar

medică/-e stagiară/-e
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GRUPA DE BAZĂ 2212
MEDICI/MEDICE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE
1

Medic specialist

medică/-e specialistă/-e

GRUPA MINORĂ 222
ASISTENŢI/ASISTENTE MEDICALI/MEDICALE GENERALIŞTI/GENERALISTE ŞI
MOAŞE/MAMOȘI
GRUPA DE BAZĂ 2221
ASISTENŢI/ASISTENTE MEDICALI/MEDICALE GENERALIŞTI/GENERALISTE
1

Asistent medical (studii superioare)

asistentă/-e * ' e medicală/-e

2

Asistent medical de familie

asistentă/-e * ' e medicală/-e

3

Asistent medical de urgenţă

asistentă/-e * ' e medicală/-e

4

Asistent medical dietetician

asistentă/-e * ' e medicală/-e

5

Asistent medical imagist radiolog

asistentă/-e * ' e medicală/-e

6

Asistent medical în anestezie şi reanimare

asistentă/-e * ' e medicală/-e

7

Asistent medical în diagnostic funcţional

asistentă/-e * ' e medicală/-e

8

Asistent medical în diagnostic radiologic

asistentă/-e * ' e medicală/-e

9

Asistent medical în educaţie sanitară pentru sănătate

asistentă/-e * ' e medicală/-e

10

Asistent medical în reanimare şi terapie intensivă la
copii

asistentă/-e * ' e medicală/-e

11

Asistent medical în săli de operaţii

asistentă/-e * ' e medicală/-e

12

Asistent medical nutriţionist

asistentă/-e * ' e medicală/-e
GRUPA DE BAZĂ 2222
MOAŞE/MAMOȘI

1

Moaşă

mamoș/-i

GRUPA MINORĂ 223
PRACTICIENI/PRACTICIENE DE MEDICINĂ TRADIŢIONALĂ ŞI COMPLEMENTARĂ
GRUPA DE BAZĂ 2230
PRACTICIENI/PRACTICIENE DE MEDICINĂ TRADIŢIONALĂ ŞI COMPLEMENTARĂ
1

Bioenergetician

bioenergeticiană/-e

2

Instructor de educaţie sanitară

instructoare/-e * '

3

Instructor ergoterapie

instructoare/-e * '
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4

Specialist orientarea orbilor

specialistă/-e* '

5

Tehnician homeopat

tehniciană/-e * ' homeopată/-e

6

Terapeut în terapii complementare

terapeută/-e '

GRUPA MINORĂ 224
PARAMEDICI/PARAMEDICE
GRUPA DE BAZĂ 2240
PARAMEDICI/PARAMEDICE
1

Felcer

felceră/-e * '

2

Felcer laborant

felceră/-e * ' laborantă/-e

3

Paramedic

paramedică/-e
GRUPA MINORĂ 225
MEDICI/MEDICE VETERINARI/VETERINARE
GRUPA DE BAZĂ 2250
MEDICI/MEDICE VETERINARI/VETERINARE

1

Epizootolog

epizootologă/-e

2

Medic veterinar

medică/-e veterinară/-e

GRUPA MINORĂ 226
ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
GRUPA DE BAZĂ 2261
MEDICI/MEDICE DENTIŞTI/DENTISTE
1

Medic dentist

medică/-e dentistă/-e

2

Medic stomatolog

medică/-e stomatologă/-e * '

3

Medic stomatolog de specialitate

medică/-e stomatologă/-e * '

4

Medic stomatolog rezident

medică/-e stomatologă/-e * '
GRUPA DE BAZĂ 2262
FARMACIŞTI/FARMACISTE

1

Farmacist

farmacistă/-e * '

2

Farmacist de specialitate

farmacistă/-e * '

3

Farmacist rezident

farmacistă/-e * ' rezidentă/-e

4

Inspector-farmacist

inspectoare/-e * '- farmacistă/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 2263
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, IGIENEI
MUNCII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie,
farmacologie
Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și
2
sănătății în muncă
1

cercetătoare/-e * ' științifică
evaluatoare/-e

3

Igienist

igienistă/-e '

4

Inginer clinic

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
clinică/-e
GRUPA DE BAZĂ 2264
FIZIOTERAPEUŢI/FIZIOTERAPEUTE

1

Fiziokinetoterapeut

fiziokinetoterapeută/-e

2

Fizioterapeut

fizioterapeută/-e '

3

Instructor gimnastică medicală

instructoare/-e * '

4

Kinetoterapeut

kinetoterapeută/-e '

5

Profesor de cultură fizică medicală

profesoară/-e * ' e

GRUPA DE BAZĂ 2265
DIETETICIENI/DIETETICIENE ŞI NUTRIŢIONIŞTI/NUTRIŢIONIŞTE
1

Asistent de nutriţie

asistentă/-e * ' e

2

Dietetician

dieteticiană/-e * '

3

Medic dietetician

medică/-e dieteticiană/-e * '

4

Nutriţionist

nutriţionistă/-e ' e

5

Specialist alimentaţie raţională

specialistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2266
AUDIOLOGI/AUDIOLOGE ŞI SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN LOGOPEDIE
1

Audiolog

audiologă/-e

2

Instructor logoped

instructoare/-e * ' logopedă/-e * '

3

Interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)

interpretă/-e * ' e

4

Învăţător-logoped

învăţătoare/-e * '- logopedă/-e * '

5

Logoped

logopedă/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 2267
OPTOMETRIŞTI/OPTOMETRISTE ŞI OPTICIENI/OPTICIENE
1

Optometrist

optometristă/-e

GRUPA DE BAZĂ 2269
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII NECLASIFICAŢI/
NECLASIFICATE ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Bioinginer medical

bioingineră/-e *

2

Cercetător ştiinţific în educaţie fizică şi sport

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător ştiinţific în ştiinţele vieţii şi medicină

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Consultant științific în științele vieții și medicină

consultantă/-e * științifică/-e

5

Expert medic

expertă/-e* ' medică/-e

6

Biolog/chimist în laborator

biologă/-e * ' /chimistă/-e * '

7

Medic igienist

medică/-e igienistă/-e '

8

Medic în medicina aeronautică

medică/-e

9

Expert în determinarea gradului de dizabilitate

expertă/-e * '

10

Medic legist

medică/-e legistă/-e

11

Medic psihiatru-legist

medică/-e psihiatră/-e * ' legistă/-e

12

Medic statistician

medică/-e statisticiană/-e

SUBGRUPA MAJORĂ 23
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
GRUPA MINORĂ 231
PROFESORI/PROFESOARE UNIVERSITARI/UNIVERSITARE ŞI ASIMILAŢI
GRUPA DE BAZĂ 2310
PROFESORI/PROFESOARE UNIVERSITARI/UNIVERSITARE ŞI ASIMILAŢI
1

Asistent universitar

asistentă/-e * ' e universitară/-e

2

Conferenţiar universitar

conferenţiară/-e * ' universitară/-e

3

Lector universitar

lectoră/-e * '; lectoriță/-e e
universitară/-e

4

Lector superior universitar

lectoră/-e * '; lectoriță/-e e
superioară/-e universitară/-e
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5

Preparator învăţământul universitar

preparatoare/-e* '

6

Profesor universitar

profesoară/-e * ' e universitară/-e

GRUPA MINORĂ 232
PROFESORI/PROFESOARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
GRUPA DE BAZĂ 2320
PROFESORI/PROFESOARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
1

Profesor în învăţământul profesional

profesoară/-e * ' e

2

Psiholog şcolar în învăţământul preunuversitar

psihologă/-e * ' școlară/-e

GRUPA MINORĂ 233
PROFESORI/PROFESOARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR
BAZĂ 2330
PROFESORI/PROFESOARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR
1

Profesor în învăţământul gimnazial

profesoară/-e * ' e

2

Profesor în învăţământul liceal, postliceal

profesoară/-e * ' e

GRUPA MINORĂ 234
PROFESORI/PROFESOARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI EDUCATORI ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
GRUPA DE BAZĂ 2341
PROFESORI/PROFESOARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
1

Educator în învătământul primar

educatoare/-e * '

2

Învăţător

învăţătoare/-e * '

3

Profesor în învăţământul primar

profesoară/-e * ' e

4

Asistent didactic

asistentă/-e * ' e didactică/-e

GRUPA DE BAZĂ 2342
EDUCATORI/EDUCĂTOARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
1

Educator puericultor

educatoare/-e * ' puericultoră/-e

2

Educator în învăţământul preşcolar

educatoare/-e * '

3

Profesor în învăţământul preşcolar

profesoară/-e * ' e

4

Conducător muzical

conducătoare/-e * ' muzicală/-e
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GRUPA MINORĂ 235
ALŢI SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
GRUPA DE BAZĂ 2351
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN METODOLOGIE DIDACTICĂ
1

Cercetător ştiinţific (în învăţământ)

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

2

Cercetător științific stagiar (în învăţământ)

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e* '

3

Inspector instituţii de învăţământ superior

inspectoare/-e * '

4

Inspector în învăţământul secundar profesional

inspectoare/-e * '

5

Inspector muncă didactică, educativă, metodică şi
instruirea în producţie

inspectoare/-e * '

6

Inspector şcoli (gimnazii, licee)

inspectoare/-e * '

7

Metodist

metodistă/-e * '

8

Metodist educaţie preşcolară

metodistă/-e * '

Metodist instituţie de învăţământ, cabinet (centru)
9
metodic, cabinet metodic şi de studii, filmotecă

metodistă/-e * '

10

Metodist instituţii extraşcolare

metodistă/-e * '

11

Organizator cultural instituții extrașcolare

organizatoare/-e * culturală/-e

GRUPA DE BAZĂ 2352
CADRE DIDACTICE PENTRU ELEVI/ELEVE CU CERINŢE EDUCAŢIONALE
SPECIALE
1

Cadru didactic de sprijin

cadră/-e didactică/-e

2

Defectolog

defectologă/-e *

3

Educator în sistemul învăţământului special

educatoare/-e * '

4

Instructor-educator în unităţi de handicapaţi

instructoare/-e * ' - educatoare/-e * '

5

Interpret în limbaj mimico-gestual (studii
superioare)

interpretă/-e * ' e

6

Învăţător-defectolog (calificare medie)

învăţătoare/-e * '- defectologă/-e *

7

Învăţător-logoped (calificare medie)

învăţătoare/-e * '- logopedă/-e * '

8

Profesor-defectolog

profesoară/-e * ' e - defectologă/-e *

9

Profesor în sistemul învăţământului special

profesoară/-e * ' e
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10

Profesor (calificare medie) în sistemul
învăţământului special

profesoară/-e * ' e

11

Traducător dactilolog

traducătoare/-e * ' dactilologă/-e

GRUPA DE BAZĂ 2353
ALŢI INSTRUCTORI/INSTRUCTOARE FORMATORI/FORMATOARE DE LIMBI
STRĂINE
1

Instructor-formator de limbi străine

instructoare/-e * '- formatoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2354
ALŢI INSTRUCTORI/INSTRUCTOARE FORMATORI/FORMATOARE DE MUZICĂ
1

Conducător cerc

conducătoare/-e * '

2

Instructor-formator de muzică

instructoare/-e * '- formatoare/-e * '

3

Profesor în instituțiile de învățământ artistic
extrașcolar

profesoară/-e * ' e

4

Maestru de concert

maestră/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2355
ALŢI INSTRUCTORI/INSTRUCTOARE FORMATORI/FORMATOARE FORMATORI DE
ARTĂ
1

Instructor-formator de artă

instructoare/-e * '- formatoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2356
INSTRUCTORI/INSTRUCTOARE FORMATORI/FORMATOARE ÎN TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI
1

Instructor-formator în tehnologia informaţiei

instructoare/-e * '- formatoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2359
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE
BAZĂ ANTERIOARE
Conducător cerc (club pe interese, colectiv, asociaţie
de amatori, secţie, studiou, grupă turistică)
Coordonator pentru organizarea învîțământului la
2
distanță
1

conducătoare/-e * '
coordonatoare/-e * '

3

Coordonator de sistem de credite transferabile

coordonatoare/-e * '

4

Coordonator stagii de practică

coordonatoare/-e * '

5

Dispecer la facultate

dispeceră/-e
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6

Educator la cămin

educatoare/-e * '

7

Educator în învătământul secundar profesional

educatoare/-e * '

8

Expert/evaluator de competențe profesionale

expertă/-e* '/ evaluatoare/-e

9

Instructor

instructoare/-e * '

10

Instructor activitatea de achiziţionare

instructoare/-e * '

11

Instructor activitatea de bază

instructoare/-e * '

12

Instructor activitatea organizatorică de masă

instructoare/-e * '

13

Instructor-aviator-metodist

instructoare/-e * ' aviatoare/-e * '
metodistă/-e *

14

Instructor cabinet de audiologie

instructoare/-e * '

15

Instructor centrul de instruire şi antrenament

instructoare/-e * '

16

Instructor instituţie de culturalizare

instructoare/-e * '

17

Instructor instruire în producţie a muncitorilor de
profesii de uz larg

instructoare/-e * '

18

Instructor la simulator

instructoare/-e * '

19

Instructor lucrări de explodare

instructoare/-e * '

20

Instructor-metodist şcoală sportivă

instructoare/-e * '- metodistă/-e * '

21

Instructor muncă

instructoare/-e * '

22

Laborant în învățământ

laborantă/-e * '

23

Lector (ghid)

lectoră/-e * '; lectoriță/-e e ghidă/-e * '

24

Maistru-instructor

maistră/-e * '- instructoare/-e * '

25

Maistru-instructor în producţie

maistră/-e * '- instructoare/-e * '

26

Manager de programe educaționale

manageră/-e

27

Maşinist-instructor echipe locomotivă

mașinistă/-e * '- instructoare/-e * '

28

Mediator şcolar

mediatoare/-e * ' școlară/-e

29

Mentor

mentoră/-e

30

Metodist bibliotecă, club, centru ştiinţifico-metodic

metodistă/-e * '

31

Metodist centru tehnic-antiincendiar

metodistă/-e * '

32

Metodist cultură fizică

metodistă/-e * '
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33

Metodist multilingv pentru organizarea activităților
internaționale

metodistă/-e * '

34

Șef atelier şcoală

şefă/-e*

35

Educator (alte instituții)

educatoare/-e * '

36

Antrenor - instructor

antrenoare/-e* '- instructoare/-e * '

37

Instructor – animator

instructoare/-e * ' animatoare/-e

38

Instructor extrașcolar

instructoare/-e * ' extrașcolară/-e

39

Pedagog

pedagogă/-e * '

SUBGRUPA MAJORĂ 24
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV-COMERCIAL
GRUPA MINORĂ 241
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL FINANŢELOR
GRUPA DE BAZĂ 2411
CONTABILI/CONTABILE
1

Auditor financiar

auditoare/-e * ' financiară/-e

2

Auditor intern

auditoare/-e * ' internă/-e

3

Contabil

contabilă/-e *

4

Contabil-expert

contabilă/-e *-expertă/-e * '

5

Contabil-revizor

contabilă/-e *- revizoare/-e

6

Controlor tezaur

controloare/-e * '

7

Expert contabil verificator

expertă/-e * ' contabilă/-e *

8

Stagiar în activitatea de audit

stagiară/-e * '

9

Auditor

auditoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2412
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ȘI CONSULTANŢI/CONSULTANTE ÎN DOMENIUL
FINANCIAR ŞI AL INVESTIŢIILOR
1

Administrator bancar/produs leasing

administratoare/-e * '

2

Administrator credite

administratoare/-e * '

3

Administrator judiciar

administratoare/-e * '

4

Agent capital de risc

agentă/-e * '
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5

Analist bancar/societate de leasing

analistă/-e * bancară/-e

6

Analist credite

analistă/-e *

7

Analist investiţii

analistă/-e *

8

Broker de tehnologii

brokeră/-e

9

Cenzor

cenzoră/-e

10

Consilier financiar-bancar

consilieră/-e * ' financiară/-e bancară/-e

11

Consilier vânzări asigurări

consilieră/-e * '

12

Consultant bancar

consultantă/-e * bancară/-e

13

Consultant fiscal

consultantă/-e * fiscală/-e

14

Consultant plasamente valori mobiliare

consultantă/-e *

15

Dealer

dealer/-e

16

Economist bancă

economistă/-e * '

17

Economist finanţe

economistă/-e * '

18

Expert

expertă/-e * '

19

Expert contractare activităţi investiţionale

expertă/-e * '

20

Expert evaluator de întreprinderi

expertă/-e * ' evaluatoare/-e

21

Expert evaluator de proprietăţi imobiliare

expertă/-e * ' evaluatoare/-e

22

Expert evaluator de bunuri mobile

expertă/-e * ' evaluatoare/-e

23

Expert evaluator de active financiare

expertă/-e * ' evaluatoare/-e

24

Expert financiar-bancar

expertă/-e * ' financiară/-e - bancară/-e

25

Evaluator

evaluatoare/-e

26

Evaluator proiecte

evaluatoare/-e

27

Inspector asigurări

inspectoare/-e * '

28

Lichidator

lichidatoare/-e * '

29

Manager bancă

manageră/-e

30

Manager relaţii cu clienţii băncii/societate de leasing

manageră/-e

Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii
31
bancare)

ofițeră/-e bancară/-e
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32

Ofiţer conformitate

ofițeră/-e

33

Ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – SO)

ofițeră/-e

34

Specialist control risc

specialistă/-e * '

35

Specialist evaluare daune

specialistă/-e * '

36

Specialist sistem asigurări

specialistă/-e * '

37

Trezorier (studii superioare)

trezorieră/-e

38

Responsabil afaceri corporative

responsabilă * '

39

Specialist administrare carduri

specialistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2413
ANALIŞTI/ANALISTE FINANCIARI/FINANCIARE
1

Analist financiar

analistă/-e * financiară/-e

2

Analist financiar bancar

analistă/-e * financiară/-e - bancară/-e

3

Asistent bancar

asistentă/-e * ' e bancară/-e

4

Cercetător ştiinţific în finanţe-bănci

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

6

Specialist/analist organizare

specialistă/-e * ' analistă/-e *

7

Specialist bancar

specialistă/-e * ' bancară/-e

GRUPA MINORĂ 242
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV
GRUPA DE BAZĂ 2421
ANALIŞTI/ANALISTE DE MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE
1

Coordonator de proiecte

Expert în conducerea şi organizarea activităţilor de
2
mentenanţă

coordonatoare/-e * '
expertă/-e * '

3

Manager de inovare

manageră/-e

4

Manager îmbunătăţire procese

manageră/-e

5

Manager proiect

manageră/-e

6

Specialist îmbunătăţire procese

specialistă/-e * '

7

Specialist în planificarea, controlul şi raportarea
performanţei economice

specialistă/-e * '

8

Specialist strategie industrială

specialistă/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 2422
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL POLITICILOR ADMINISTRATIVE
1

Agent consular

Asistent al deputatului în Parlamentul Republicii
2
Moldova
Asistent în cabinetul persoanei cu funcții de
3
demnitate publică

agentă/-e * ' consulară/-e
asistentă/-e * ' e
asistentă/-e * ' e

4

Auditor intern în autoritățile publice

auditoare/-e * ' internă/-e

5

Consilier diplomatic

consilieră/-e* '

Consilier în cabinetul persoanei cu funcții de
6
demnitate publică
Consultant (inclusiv superior, principal) în
7
autoritățile publice

consilieră/-e* '
consultantă/-e *

8

Contabil-șef în autoritățile publice

contabilă/-e * şefă/-e * '

9

Controlor de stat/auditor public (inclusiv superior,
principal)

controloare/-e * '
de stat/ auditoare/-e * '

10

Controlor-revizor (inclusiv superior, principal) în
autoritățile publice și în subdiviziunile lor teritoriale

controloare/-e * ' revizoare/-e * '

11

Inspector de integritate (inclusiv superior, principal)

inspectoare/-e * '

Inspector (inclusiv superior, principal) în
inspectoratele/inspecțiile de stat, inspectoratele și
inspecțiile lor teritoriale
Secretar în cabinetul persoanei cu funcții de
13
demnitate publică
Specialist (inclusiv superior, principal) în autoritățile
14
publice
Specialist (inclusiv superior, principal) în instituțiile
15
publice
12

inspectoare/-e * '
secretară/-e * ' e
specialistă/-e * '
specialistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2423
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE ŞI DE PERSONAL
1

Analist piaţa muncii

Consilier (ghidare în carieră, educațional,
2
psihologic)

analistă/-e *
consilieră/-e * '

3

Consilier vocaţional

consilieră/-e * ' vocațională/-e

4

Consultant condiţii de muncă

consultantă/-e *
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5

Specialist în formare

specialistă/-e * '

6

Specialist în recrutare

specialistă/-e * '

7

Specialist în relaţii de muncă

specialistă/-e * '

8

Specialist pe problemele recrutării și încorporării

specialistă/-e * '

9

Specialist resurse umane

specialistă/-e * '

10

Specialist serviciu personal

specialistă/-e * '

11

Specialist sisteme de calificare

specialistă/-e * '

12

Coordonator de voluntari

coordonatoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2424
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
ȘI PERSONALULUI
1

Administrator de formare

administratoare/-e * '

2

Consultant îndrumare şi orientare profesională

consultantă/-e *

3

Evaluator de competenţe profesionale

evaluatoare/-e

4

Formator

formatoare/-e * '

5

Formator de formatori

formatoare/-e * '

6

Inginer pentru pregătirea cadrelor

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

7

Manager de formare

manageră/-e

GRUPA MINORĂ 243
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN VÂNZĂRI, MARKETING ŞI RELAŢII PUBLICE
GRUPA DE BAZĂ 2431
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN PUBLICITATE ŞI MARKETING
1

Art director publicitate

art directoare/-e * '

2

Manager de produs

manageră/-e

3

Marketolog

marketologă/-e

4

Merchandiser

merchandiseră/-e

5

Specialist marketing

specialistă/-e * '

6

Telemarketolog

telemarketologă/-e
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GRUPA DE BAZĂ 2433
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN VÂNZAREA DE PRODUSE TEHNICE ŞI MEDICALE
(EXCLUSIV TIC)
1

Analist cumpărări/consultant furnizori

analistă/-e *

2

Reprezentant medical

reprezentantă/-e * medicală/-e

GRUPA DE BAZĂ 2434
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN VÂNZAREA PRODUSELOR DE TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
1

Reprezentant comercial (calculatoare și TIC)

reprezentantă/-te * comerciale/-e

SUBGRUPA MAJORĂ 25
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
GRUPA MINORĂ 251
ANALIŞTI/ANALISTE PROGRAMATORI/PROGRAMATOARE ÎN DOMENIUL
SOFTWARE
GRUPA DE BAZĂ 2511
ANALIŞTI/ANALISTE DE SISTEM
1

Analist sisteme informatice

analistă/-e *

2

Proiectant sisteme informatice

proiectantă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2512
PROIECTANŢI/PROIECTANTE DE SOFTWARE
1

Analist-business a sistemului informațional

analistă/-e *

2

Analist pentru comunicații calculatoare

analistă/-e *

3

Analist pentru securitatea sistemelor informatice

analistă/-e *

4

Cercetător ştiinţific în tehnologia informației

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

5

Cercetător ştiinţific stagiar în tehnologia informaţiei

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e* '

6

Inginer de sistem în informatică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

7

Inginer de sistem software

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

8

Inginer pentru exploatarea sistemelor informaționale ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

9

Inginer-programator

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
programatoare/-e
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10

Manager de proiecte informatice

Manager pentru dezvoltarea tehnologiei informației
11
și comunicațiilor

manageră/-e
manageră/-e

12

Proiectant de sisteme (TI)

proiectantă/-e * '

13

Proiectant de software

proiectantă/-e * '

14

Programator

programatoare/-e * '

15

Programator-analist

programatoare/-e * '- analistă/-e

16

Programator de software

programatoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2513
PROIECTANŢI/PROIECTANTE DE SISTEME WEB ŞI MULTIMEDIA
1

Dezvoltator de pagini web

dezvoltatoare/-e

2

Dezvoltator de web

dezvoltatoare/-e

3

Programator animație

programatoare/-e * '

4

Programator jocuri pe calculator

programatoare/-e * '

5

Programator multimedia

programatoare/-e * '

6

Specialist în e-Afaceri

specialistă/-e * '

7

Specialist în e-Guvernare

specialistă/-e * '

8

Specialist în e-Media

specialistă/-e * '

9

Specialist în e-Sănătate

specialistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2514
PROGRAMATORI/PROGRAMATOARE DE APLICAŢII
1

Arhitect de aplicații

2

Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator specialistă/-e * '

3

Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a
sistemelor informatice

arhitectă/-e * ' e

specialistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2519
ANALIŞTI/ANALISTE PROGRAMATORI/PROGRAMATOARE ÎN DOMENIUL
SOFTWARE
NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Analist pentru asigurarea calității (calculatoare)

analistă/-e *
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2

Consultant în sisteme informatice

3

Consultant pentru securitatea sistemelor informatice consultantă/-e *

4

Dezvoltator de software

dezvoltatoare/-e

5

Specialist în testarea aplicațiilor software

specialistă/-e * '

6

Specialist în testarea sistemelor informatice

specialistă/-e * '

consultantă/-e *

GRUPA MINORĂ 252
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN BAZE DE DATE ŞI REŢELE
GRUPA DE BAZĂ 2521
DESIGNERI/DESIGNERE ŞI ADMINISTRATORI/ADMINISTRATOARE DE BAZE DE
DATE
1

Administrator baze de date

administratoare/-e * '

2

Arhitect de baze de date

arhitectă/-e * ' e

GRUPA DE BAZĂ 2522
ADMINISTRATORI/ADMINISTRATOARE DE SISTEM
1

Administrator sisteme bancare

administratoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2523
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN REŢELE DE CALCULATOARE
1

Administrator rețea de calculatoare

administratoare/-e * '

2

Administrator sisteme decontări

administratoare/-e * '

3

Administrator sisteme informatice

administratoare/-e * '

4

Administrator sisteme operaționale

administratoare/-e * '

5

Analist de rețele

analistă/-e *

6

Arhitect de sisteme informatice

arhitectă/-e * ' e

GRUPA DE BAZĂ 2529
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN BAZE DE DATE ŞI REŢELE
NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Inginer securitatea informaţiei

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

111

GHIDUL LIMBAJULUI NONSEXIST

SUBGRUPA MAJORĂ 26
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL JURIDIC, SOCIAL ŞI CULTURAL
GRUPA MINORĂ 261
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL JURIDIC
GRUPA DE BAZĂ 2611
AVOCAŢI/AVOCATE
1

Avocat

avocată/-e * '

2

Avocat stagiar

avocată/-e * ' stagiară/-e

3

Consilier juridic

consilieră/-e * ' juridică/-e

4

Jurisconsult

jurisconsultă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2612
JUDECĂTORI/JUDECĂTOARE ŞI PROCURORI/PROCURORE
1

Inspector-judecător

inspectoare/-e * '- judecătoare/-e * '

2

Judecător

judecătoare/-e * '

3

Judecător asistent al Curții Constituționale

judecătoare/-e * ' asistentă/-e * ' e

4

Judecător al Curţii de Apel

judecătoare/-e * '

5

Judecător al Curţii Supreme de Justiție

judecătoare/-e * '

6

Procuror de secţie

procuroră/-e *

GRUPA DE BAZĂ 2619
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL JURIDIC NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE
DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Asistent judiciar

2

Consilier de probațiune (inclusiv superior, principal) consilieră/-e * '

3

Consultant al procurorului

consultantă/-e *

4

Cercetător ştiinţific în domeniul ştiinţelor juridice

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

5

Cercetător științific stagiar în domeniul ştiinţelor
juridice

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e* '

6

Estimator proprietate intelectuală

estimatoare/-e

7

Executor bancar

executoare/-e * ' bancară/-e

8

Executor judecătoresc

executoare/-e * ' judecătorească/-e

asistentă/-e * ' e judiaciară/-e
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Executor judecătoresc stagiar

executoare/-e * ' judecătorească/-e

10

Expert evaluări proprietate intelectuală

expertă/-e * '

11

Expert judiciar

expertă/-e * ' judiaciară/-e

12

Inginer pentru brevete şi invenţii

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

13

Mediator

mediatoare/-e * '

14

Notar public

notară/-e publică/-e

15

Notar stagiar

notară/-e stagiară/-e

16

Registrator carte funciară

registratoare/-e * '

17

Specialist proprietate intelectuală

specialistă/-e * '

18

Para-jurist

para- juristă/-e * '

9

GRUPA MINORĂ 262
BIBLIOTECARI/BIBLIOTECARE, ARHIVARI/ARHIVARE ŞI CURATORI/CURATOARE
GRUPA DE BAZĂ 2621
ARHIVARI/ARHIVARE ŞI CURATORI/CURATOARE
1

Arheograf

arheograf/-e

2

Arhivist

arhivist/-e * '

3

Conservator arhivă (studii superioare)

conservatoare/-e

4

Conservator opere de artă şi monumente istorice
(studii superioare)

conservatoare/-e

5

Conservator piese muzicale

conservatoare/-e

6

Curator expoziții

curatoare/-e

7

Custode exponate

custodă/-e

8

Custode fonduri

custodă/-e

9

Expert completarea fondului muzeal şi expoziţional

expertă/-e * '

10

Muzeograf

muzeografă/-e * '

11

Paleograf

paleograf/-e * '

12

Restaurator arhivă (studii superioare)

restauratoare/-e * '

13

Restaurator opere de artă şi monumente istorice

restauratoare/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 2622
BIBLIOTECARI/BIBLIOTECARE ŞI SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN ALTE SERVICII DE
INFORMARE
1

Bibliograf

bibliografă/-e

2

Bibliotecar

bibliotecară/-e * '

3

Bibliotecar arhivist (studii superioare)

bibliotecară/-e * ' arhivistă/-e* '

4

Bibliotehnolog

bibliotehnologă/-e

5

Documentarist (studii superioare)

documentaristă/-e * ' e

6

Inginer informaţie tehnico-ştiinţifică

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e

7

Specialist ocrotirea informaţiei

specialistă/-e * '

GRUPA MINORĂ 263
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL SOCIAL ŞI RELIGIOS
GRUPA DE BAZĂ 2631
ECONOMIŞTI/ECONOMISTE
1

Cercetător ştiinţific în economie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

2

Cercetător științific stagiar în economie

cercetătoare/-e * '
științifică/-e stagiară/-e * '

3

Consilier probleme economice

consilieră/-e * '

4

Consultant în management

consultantă/-e *

5

Consultant probleme economice

consultantă/-e *

6

Consultant științific în științele juridice, economice,
sociale și umanistice

consultantă/-e * științifică/-e

7

Economist

economistă/-e * '

Economist centru de calcul (centru de calcul şi
8
informaţie)

economistă/-e * '

Economist contracte şi reclamaţii

economistă/-e * '

10

Economist desfaceri

economistă/-e * '

11

Economist evidenţă contabilă şi analiza activităţii
economice

economistă/-e * '

12

Economist muncă

economistă/-e * '

13

Expert economist în comerţ şi marketing

expertă/-e* ' economistă/-e * '

9
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14

Expert economist în management

expertă/-e* ' economistă/-e * '

15

Expert probleme economice externe

expertă/-e* '

16

Inginer economist

ingineră/-e * ' e; ingineriţă/-e e
economistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2632
SOCIOLOGI/SOCIOLOGE, ANTROPOLOGI/ANTROPOLOGE ŞI ASIMILAŢI
1

Analist de mediu

analistă/-e *

2

Analist în turism

analistă/-e *

3

Antropolog

antropologă/-e '

4

Arheolog

arheologă/-e * '

5

Cercetător ştiinţific în antropologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

6

Cercetător ştiinţific în sociologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

7

Cercetător științific stagiar în antropologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e* '

8

Cercetător științific stagiar în sociologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e* '

9

Consultant

consultantă/-e *

10

Etnograf

etnografă/-e * '

11

Geograf

geografă/-e

12

Sociolog

sociologă/-e;

GRUPA DE BAZĂ 2633
FILOZOFI/FILOZOAFE, ISTORICI/ISTORICE ŞI SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN
ŞTIINŢE POLITICE
1

Cercetător ştiinţific în filozofie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

2

Cercetător ştiinţific în istorie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

3

Cercetător ştiinţific în științe politice

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

4

Cercetător ştiinţific stagiar în filozofie, istorie şi
științe politice

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e* '

5

Consilier în politologie

consilieră/-e* '

6

Filozof

filozoafă/-e*
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7

Istoric

istorică/-e

8

Istoriograf

istoriografă/-e

9

Politolog

politologă/-e '
GRUPA DE BAZĂ 2634
PSIHOLOGI/PSIHOLOGE

1

Cercetător ştiinţific în psihologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

2

Cercetător științific stagiar în psihologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

3

Expert poligraf

expertă/-e * '

4

Psiholog

psihologă/-e * '

5

Psiholog în specialitatea consiliere psihologică

psihologă/-e * '

6

Psiholog în specialitatea psihologie clinică

psihologă/-e * '

7

Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială

psihologă/-e * '

8

Psiholog în specialitatea psihoterapie

psihologă/-e * '

9

Psiholog legist/psiholog judiciar

psihologă/-e * '
legistă/-e/ psihologă/-e * ' judiaciară/-e

10

Psiholog psihologia muncii și organizațională

psihologă/-e * '

11

Psiholog școlar

psihologă/-e * ' școlară/-e

12

Psihopedagog

psihopedagogă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2635
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI CONSILIERE
1

Asistent social (studii superioare)

asistentă/-e * ' e social/-e

2

Asistent social comunitar

asistentă/-e * ' e social/-e

3

Asistent social comunitar supervizor

asistentă/-e * ' e social/-e

4

Cercetător ştiinţific în asistenţa socială

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

5

Cercetător științific stagiar în asistenţa socială

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e * '

6

Consilier de familie

consilieră/-e * '
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7

Inspector ocrotirea copilului

inspectoare/-e * '

8

Specialist asistență telefonică pentru copii

specialistă/-e * '

Specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu
9
dezabilităţi

specialistă/-e * '

10

Specialist probleme sociale

specialistă/-e * '

11

Ofițer control doping

ofițeră/-e

GRUPA DE BAZĂ 2636
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN RELIGIE
1

Arhiereu vicar

arhiereu vicar

2

Cantor

cantor

3

Capelan

capelan

4

Cântăreţ bisericesc

cântăreaţă/-e bisericească

5

Diacon

diacon

6

Episcop

episcopă/-e

7

Imam

imam

8

Mitropolit

mitropolit

9

Muftiu

muftiu

10

Organist

organist

11

Pastor

pastor

12

Preot

preot

13

Prezbiter

prezbiter

14

Protopop

protopop

15

Provicar

provicar

16

Rabin

rabin

17

Stareţ

stareţă/-e

18

Teolog

teologă/-e

19

Vicar

vicară/-e
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GRUPA MINORĂ 264
AUTORI/AUTOARE, JURNALIŞTI/JURNALISTE ŞI LINGVIŞTI/LINGVISTE
GRUPA DE BAZĂ 2641
AUTORI/AUTOARE ŞI ASIMILAŢI
1

Colaborator literar

colaboratoare/-e * ' literară/-e

2

Poet

poetă/-e * '

3

Scriitor

scriitoare/-e * '
GRUPA DE BAZĂ 2642
JURNALIŞTI/JURNALISTE

1

Comentator politic

comentatoare/-e * ' politică/-e

2

Comentator probleme economice

comentatoare/-e * '

3

Comentator publicist

comentatoare/-e * ' publicistă/-e

4

Comentator radio TV

comentatoare/-e * '

5

Consultant editură, redacţie ziare şi reviste

consultantă/-e *

6

Corector (studii superioare)

corectoare/-e * '

7

Corespondent presă

corespondentă/-e * '

8

Corespondent radio

corespondentă/-e * '

9

Corespondent special (ţară şi străinătate)

corespondentă/-e * '

10

Corespondent titular

corespondentă/-e * ' titulară/-e

11

Critic de artă

critică/-e *

12

Critic literar

critică/-e * literară/-e

13

Critic muzical

critică/-e * muzicală/-e

14

Culturolog

culturologă/-e *

15

Editorialist

editorialistă/-e ' e

16

Fotoreporter

fotoreporteră/-e * '

Membru colegiu redacţional (editură, redacţie ziare
17
şi reviste)

membră/ -e* ' e

18

Redactor

redactoare/-e * '

19

Redactor artistic

redactoare/-e * ' artistică/-e
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20

Redactor consultant

redactoare/-e * ' consultantă/-e

21

Redactor filme televizate

redactoare/-e * '

22

Redactor muzical

redactoare/-e * ' muzicală/-e

23

Redactor stilist

redactoare/-e * ' stilistă/-e * ' e

24

Redactor ştiinţific

redactoare/-e * ' științifică/-e

25

Redactor traducător

redactoare/-e * ' traducătoare/-e

26

Reporter (studii superioare)

reporteră/-e * '; reporteriță/-e e

27

Reporter operator

reporteră/-e * '; reporteriță/-e e
operatoare/-e

28

Responsabil de ediţie

responsabilă * '

29

Responsabil de ediţie superior

responsabilă * '

30

Tehnoredactor

tehnoredactoră/-e

31

Secretar de emisie (studii superioare)

secretară/-e * ' e

32

Secretar de redacţie (studii superioare)

secretară/-e * ' e

33

Secretar responsabil de agenţie

secretară/-e * ' e responsabilă/-e

34

Şef agenţie publicitate

șefă /-e * '

35

Ziarist

ziaristă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2643
TRADUCĂTORI/TRADUCĂTOARE, INTERPREŢI/INTERPRETE ŞI ALŢI/ALTE
LINGVIŞTI/LINGVISTE
1

Cercetător ştiinţific în filologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e

2

Cercetător științific stagiar în filologie

cercetătoare/-e * ' științifică/-e
stagiară/-e* '

3

Filolog

filologă/-e * '

4

Ghid interpret

ghidă/-e * '

5

Grafolog

grafologă/-e

6

Interpret

interpretă/-e * ' e

7

Interpret relaţii diplomatice

interpretă/-e * ' e

8

Referent literar

referentă/-e* ' literară/-e
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Revizor lingvist

revizoare/-e * ' lingvistă/-e

10

Terminolog

terminologă/-e

11

Traducător (studii superioare)

traducătoare/-e * '

12

Traducător literatură tehnică

traducătoare/-e * '

13

Translator

translatoare/-e * '

14

Translator emisie

translatoare/-e * '

9

GRUPA MINORĂ 265
ARTIŞTI/ARTISTE CREATORI/CREATOARE ŞI ACTORI/ACTRIȚE
GRUPA DE BAZĂ 2651
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN ARTE VIZUALE
1

Artist plastic

artistă/-e * ' e plastică/-e

2

Asistent pictor filmări combinate

asistentă/-e * ' e pictoriţă/-e * '

3

Asistent pictor-multiplicator

asistentă/-e * ' e pictoriţă/-e * '

4

Asistent pictor-scenograf

asistentă/-e * ' e pictoriţă/-e * '

5

Caricaturist (studii superioare)

caricaturistă/-e * '

6

Grafician

graficiană/-e

7

Machetist

machetistă/-e*

8

Modelier

modelieră/-e * '

9

Pictor

pictoriţă/-e * '

10

Pictor-butafor

pictoriţă/-e * ' butafoare/-e

11

Pictor-decorator

pictoriţă/-e * ' decoratoare/-e

12

Pictor filmări combinate

pictoriţă/-e * '

13

Pictor machior

pictoriţă/-e * ' macheuză/-e

14

Pictor modelier

pictoriţă/-e * ' modelieră/-e * '

15

Pictor multiplicator

pictoriţă/-e * ' multiplicatoare/-e

16

Pictor păpuşar

pictoriţă/-e * ' păpușară/-e

17

Pictor prezentare grafică

pictoriţă/-e * '

18

Pictor proiectant (designer)

pictoriţă/-e * ' proiectantă/-e * '
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19

Pictor restaurator

pictoriţă/-e * ' restauratoare/-e

20

Pictor scenograf

pictoriţă/-e * ' scenografă/-e * '

21

Pictor scenograf televiziune

pictoriţă/-e * ' scenografă/-e * '

22

Pictor sculptor

pictoriţă/-e * ' sculptoră/-e;

23

Regizor lumină

regizoare/-e * '

24

Restaurator tablouri

restauratoare/-e * '

25

Sculptor

sculptoră/-e

26

Sculptor păpuşi

sculptoră/-e

27

Stilist-designer

stilistă/-e * ' e designeră/-e e

GRUPA DE BAZĂ 2652
MUZICIENI/MUZICIENE, CÂNTĂREŢI/CÂNTĂREȚE ŞI COMPOZITORI/
COMPOZITOARE
1

Acompaniator

acompaniatoare/-e * '

2

Artist

artistă/-e * ' e

3

Artist ansamblu de cântece şi dansuri

artistă/-e * ' e

4

Artist ansamblu instrumental de cameră şi ansamblu
artistă/-e * ' e
vocal

5

Artist ansamblu instrumental de estradă

artistă/-e * ' e

6

Artist ansamblu vocal-instrumental

artistă/-e * ' e

7

Artist liric operă

artistă/-e * ' e lirică/-e

8

Artist orchestră

artistă/-e * ' e

9

Artist orchestră simfonică, de cameră şi fanfară

artistă/-e * ' e

10

Artist orchestră şi ansamblu de estradă

artistă/-e * ' e

11

Artist solist-instrumentalist

artistă/-e * ' e solistă/-e

12

Artist-vocalist de comedie muzicală şi estradă

artistă/-e * ' e vocalistă/-e

13

Artist-vocalist (operă şi de cameră)

artistă/-e * ' e vocalistă/-e

14

Asistent dirijor

asistentă/-e * ' e dirijoare/-e * '

15

Asistent maestru de cor

asistentă/-e * ' e maestră/-e * '

16

Capelmaistru

capelmaistră/-e
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17

Cântăreţ

cântăreață/-e * ' e

18

Compozitor

compozitoare/-e * '

19

Conducător de cor

conducătoare/-e * '

20

Concertmaistru

concertmaistră/-e

21

Concertmaistru clasă de canto

concertmaistră/-e

22

Copiator note în sistem Braille

copiatoare/-e

23

Copiator note muzicale

copiatoare/-e

24

Corepetitor

corepetitoare/-e * '

25

Corist

coristă/-e * '

26

Corist operă

coristă/-e * '

27

Dirijor

dirijoare/-e * '

28

Disk-jokey

disk-jokey

29

Ilustrator muzical

ilustratoare/-e muzicală/-e

30

Instrumentist

instrumentistă/-e *

31

Instrumentist (studii medii)

instrumentistă/-e *

32

Maestru cor

maestră/-e * '

33

Maestru de ceremonii

maestră/-e * '

34

Maestru lutier

maestră/-e * '

35

Meditator de canto

meditatoare/-e * '

36

Muzician

muziciană/-e * '

37

Muzicolog

muzicologă/-e * '

38

Regizor muzical

regizoare/-e * '

39

Secretar muzical

secretară/-e * ' e

40

Solist concertist

solistă/-e * ' concertistă/-e

41

Solist vocal

solistă/-e * ' vocală/-e

42

Specialist orgă

specialistă/-e * '

43

Sufleur operă

sufleură/-e

44

Şef orchestră

șefă /-e * '

45

Video-jockey

video-jockey

122

LIMBAJUL NONSEXIST

GRUPA DE BAZĂ 2653
DANSATORI/DANSATOARE ŞI COREGRAFI/COREGRAFE
1

Artist colectiv de dansatori

artistă/-e * ' e

2

Asistent maestru de balet

asistentă/-e * ' e maestră/-e * '

3

Balerin

balerină/-e * '

4

Concertmaistru clasă de balet

concertmaistră/-e

5

Coregraf

coregrafă/-e * '

6

Dansator

dansatoare/-e * ' e

7

Instructor de dans

instructoare/-e * '

8

Maestru dans

maestră/-e * '

9

Maestru de balet

maestră/-e * '

10

Maestru de balet-regizor

maestră/-e * '

11

Meditator de balet

meditatoare/-e * '

12

Solist balet

solistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2654
REGIZORI/REGIZOARE ŞI PRODUCĂTORI/PRODUCĂTOARE DE FILM, TEATRU ŞI
ALTE SPECTACOLE
1

Animator film de animație (studii superioare)

animatoare/-e * ' e

2

Asistent regizor

asistentă/-e * ' e

3

Asistent regizor de film

asistentă/-e * ' e regizoare/-e * '

4

Asistent regizor scenograf

asistentă/-e * ' e regizoare/-e * '

5

Asistent regizor televiziune

asistentă/-e * ' e regizoare/-e * '

6

Conducător artistic

conducătoare/-e * ' artistică/-e

7

Consultant artistic

consultantă/-e * artistică/-e

8

Copywriter (textier) publicitate

copywriteră/-e

9

Corector transmisie

corectoare/-e * '

10

Director programe (radioteleviziune)

directoare/-e * '

11

Editor coordonator programe TV

editoare/-e * ' coordonatoare/-e * '
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12

Editor RTV

editoare/-e * '

13

Producător audiovideo

producătoare/-e * '

14

Producător RTV

producătoare/-e * '

15

Realizator emisiuni RTV

realizatoare/-e * ' e

16

Redactor prezentator de televiziune

prezentatoare/-e* '

17

Regizor artistic

regizoare/-e * '

18

Regizor emisie

regizoare/-e * '

19

Regizor film

regizoare/-e * '

20

Regizor radiodifuziune

regizoare/-e * '

21

Regizor scenă

regizoare/-e * '

22

Regizor studio

regizoare/-e * '

23

Regizor sunet

regizoare/-e * '

24

Regizor tehnic

regizoare/-e * '

25

Regizor televiziune

regizoare/-e * '

26

Scenograf

scenografă/-e * '

27

Secretar platou

secretară/-e * ' e

28

Sufleur teatru

sufleură/-e

29

Videojurnalist

videojurnalistă/-e
GRUPA DE BAZĂ 2655
ACTORI/ACTRIȚE

1

Actor

actriță/-e * ' e

2

Actor de cinema

actriță/-e * ' e

3

Actor mănuitor de păpuși

actriță/-e * ' e

4

Artist cadre auxiliare

artistă/-e * ' e

5

Artist circ

artistă/-e * ' e

6

Artist dramatic

artistă/-e * ' e dramatică/-e

7

Artist gen declamator

artistă/-e * ' e

8

Meditator tehnica vorbirii

meditatoare/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 2656
CRAINICI/CRAINICE LA RADIO, TELEVIZIUNE ŞI ALTE MIJLOACE DE
COMUNICARE
1

Artist-prezentator

artistă/-e * ' e - prezentatoare/-e * '

2

Artist-prezentator de concert

artistă/-e * ' e - prezentatoare/-e * '

3

Crainic (comentator)

crainică/-e * ' (comentatoare/-e)

4

Crainic radio

crainică/-e * '

5

Crainic televiziune

crainică/-e * '

6

Interviator

interviatoare/-e

7

Prezentator discotecă

prezentatoare/-e * '

8

Prezentator programă

prezentatoare/-e * '

9

Recitator

recitatoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 2659
ARTIŞTI/ARTISTE CREATORI/CREATOARE ŞI ACTORI/ACTRIȚE NECLASIFICAŢI/
NECLASIFICATE ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Acrobat

acrobată/-e * '

2

Artist-clovn muzical

artistă/-e * ' e - clovnă/-e

3

Artist de estradă-sportiv, iluzionist şi în alte genuri
originale de estradă

artistă/-e * ' e

4

Artist satiric

artistă/-e * ' e satirică/-e

5

Cascador

cascadoare/-e * ' e

6

Clovn

clovnă/-e

7

Dresor

dresoare/-e * '

8

Figurant

figurantă/-e * '

9

Hipnotizator

hipnotizatoare/-e

10

Iluzionist

iluzionistă/-e

11

Inspector manej (prezentator spectacol)

inspectoare/-e * '

12

Jongler

jongleră/-e

13

Magician

magiciană/-e * '

14

Trapezist

trapezistă/-e * '
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GRUPA MAJORĂ 3
Tehnicieni/tehniciene şi alţi/alte specialişti/specialiste cu nivel mediu de
calificare
SUBGRUPA MAJORĂ 31
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ASIMILAŢI ÎN ŞTIINŢĂ ŞI INGINERIE
GRUPA MINORĂ 311
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN ŞTIINŢE INGINEREŞTI
1

Laborant chimist

laborantă/-e * 'chimistă/-e * '

2

Laborant la analiza chimico-bacteriologică

laborantă/-e * '

3

Laborant la analiza spectrală

laborantă/-e * '

4

Laborant la încercările fizicomecanice

laborantă/-e * '

5

Laborant materiale electroizolante

laborantă/-e * '

6

Laborant-metalograf

laborantă/-e * '-metalografă/-e

7

Laborant operator centrale termice

laborantă/-e * ' operatoare/-e * ' e

8

Observator la posturile hidrometeorologice

observatoare/-e * '

9

Tehnician actinometrist

tehniciană/-e * ' actinometristă/-e

10

Tehnician agrometeorolog

tehniciană/-e * ' agrometeorologă/-e * '

11

Tehnician chimist

tehniciană/-e * ' chimistă/-e * '

12

Tehnician determinări fizico-mecanice

tehniciană/-e * '

13

Tehnician dozimetrist

tehniciană/-e * ' dozimetristă/-e

14

Tehnician geodez

tehniciană/-e * ' geodeză/-e * '

15

Tehnician geofizician

tehniciană/-e * ' geofiziciană/-e * '

16

Tehnician geolog

tehniciană/-e * ' geologă/-e * '

17

Tehnician hidrogeolog

tehniciană/-e * ' hidrogeologă/-e * '

18

Tehnician hidrolog

tehniciană/-e * ' hidrologă/-e * '

19

Tehnician hidrochimist

tehniciană/-e * ' hidrochimistă/-e *

20

Tehnician meteorolog

tehniciană/-e * ' meteorologă/-e * '

21

Tehnician metrolog

tehniciană/-e * ' metrologă/-e * '

22

Tehnician tehnolog

tehniciană/-e * ' tehnologă/-e *

126

LIMBAJUL NONSEXIST

GRUPA DE BAZĂ 3112
TEHNICIENI/TEHNICIENE CONSTRUCTORI
1

Diriginte şantier (studii medii)

dirigintă/-e * '

2

Inspector superior construcţii hidrotehnice

inspectoare * ' superioară/-e

3

Tehnician constructor

tehniciană/-e * ' constructoare/-e *

4

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

tehniciană/-e * '

5

Tehnician hidroamelioraţii

tehniciană/-e * '

6

Tehnician hidrotehnic

tehniciană/-e * ' hidrotehnică/-e * '

7

Tehnician instalaţii în construcţii

tehniciană/-e * '

8

Tehnician în industria materialelor de construcţii

tehniciană/-e * '

Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi
9
poduri

tehniciană/-e * ' laborantă/-e * '

10

Tehnician la reglare şi încercare

tehniciană/-e * '

11

Tehnician pentru pregătirea producţiei

tehniciană/-e * '

12

Tehnician proiectant

tehniciană/-e * ' proiectantă/-e* '

13

Tehnician proiectant în construcţii

tehniciană/-e * ' proiectantă/-e * '

14

Tehnician proiectant în industria materialelor de
construcţii

tehniciană/-e * ' proiectantă/-e * '

15

Tehnician supraveghetor

tehniciană/-e * ' supraveghetoare/-e * '

16

Tehnician topometrist

tehniciană/-e * ' topometristă/-e *

GRUPA DE BAZĂ 3113
TEHNICIENI/TEHNICIENE ELECTRICIENI/ELECTRICIENE ŞI ENERGETICIENI/
ENERGITICIENE
1

Electrician sector

electriciană/-e * '

2

Electrician secţie

electriciană/-e * '

3

Electromecanic

electromecanică/-e * '

Electromecanic construcţii linii de telecomunicaţii şi
4
electromecanică/-e * '
instalări de echipament abonat
5

Electromecanic instalaţii de ridicat

electromecanică/-e * '

6

Electromecanic sector

electromecanică/-e * '
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7

Energetician

energeticiană/-e

8

Energetician nod hidrotehnic

energeticiană/-e

9

Energetician sector

energeticiană/-e

10

Inspector inspectorat energetic

inspectoare/-e * '

11

Maistru electromecanic

maistră/-e

12

Maistru energetician/electrician

maistră/-e energeticiană/-e/
electriciană/-e * '

13

Tehnician energetician

tehniciană/-e * ' energeticiană/-e

14

Tehnician energetician/electrician

tehniciană/-e * ' energeticiană/-e

Tehnician mentenanţă electromecanică–automatică
15
echipamente industriale

tehniciană/-e * '

16

Tehnician proiectant energetician/electrician

tehniciană/-e * ' proiectantă/-e * '

17

Termotehnician

termotehniciană/-e
GRUPA DE BAZĂ 3114
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN ELECTRONICĂ

1

Electronist

electronistă/-e * '

2

Dispecer la telecomunicaţii

dispeceră/-e

3

Dispecer la telecomunicaţii antiincendiare

dispeceră/-e

4

Inspector în electronică și comunicații

inspectoare/-e * '

5

Laborant la analiza roentgenostructurală

laborantă/-e * '

6

Maistru electronică

maistră/-e

7

Maistru electrician-electronist auto

maistră/-e electriciană * '
electronistă * ' auto

8

Maistru în telecomunicaţii

maistră/-e

9

Operator la măsurările electroacustice

operatoare/-e * ' e

10

Roentgengoniometrist

roentgengoniometristă/-e

11

Tehnician automatizare a proceselor de producţie

tehniciană/-e * '

12

Tehnician mentenanţă reţelele de telecomunicaţii

tehniciană/-e * '

13

Tehnician electronică

tehniciană/-e * '

14

Tehnician proiectant electronică

tehniciană/-e * ' proiectantă/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 3115
TEHNICIENI/TEHNICIENE MECANICI/MECANICE
1

Dispecer la depoul de locomotive

dispeceră/-e

2

Dispecer la depoul de vagoane

dispeceră/-e

3

Dispecer locomotive de parcurs

dispeceră/-e

4

Dispecer de manevră la staţia de cale ferată

dispeceră/-e

5

Dispecer la reglarea parcului de vagoane

dispeceră/-e

6

Dispecer port

dispeceră/-e

7

Dispecer rutier

dispeceră/-e

8

Dispecer staţie

dispeceră/-e

9

Dispecer transport auto

dispeceră/-e

10

Dispecer tren

dispeceră/-e

11

Mecanic

mecanică/-e *

12

Mecanic-brigadier tren de pasageri

mecanică/-e * brigadieră/-e * '

13

Mecanic coloană auto

mecanică/-e *

14

Mecanic garaj

mecanică/-e *

15

Mecanic instalaţii cu motor Diesel şi instalaţii
frigorifice

mecanică/-e *

16

Mecanic instalaţii de ridicare

mecanică/-e *

17

Mecanic instructor de bord

mecanică/-e * instructoare/-e * '

Mecanic maşini de transbordare (mecanisme de
18
încărcare-descărcare)

mecanică/-e *

19

Mecanic raion (sector) de încărcături

mecanică/-e *

20

Mecanic repararea mijloacelor de transport

mecanică/-e *

21

Mecanic sector

mecanică/-e *

22

Mecanic tren (secţie) refrigerator

mecanică/-e *

23

Tehnician (mecanic) aviaţie la exploatarea navelor
aeriene

tehniciană/-e * '

24

Tehnician diagnosticare auto

tehniciană/-e * '

25

Tehnician instalaţii de bord(avion)

tehniciană/-e * '
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26

Tehnician instrumente

tehniciană/-e * '

27

Tehnician maşini şi utilaje

tehniciană/-e * '

28

Tehnician mecanic

tehniciană/-e * ' mecanică/-e *

Tehnician mentenanţă mecanică echipamente
29
industriale

tehniciană/-e * '

30

Tehnician prelucrări mecanice

tehniciană/-e * '

31

Tehnician prestaţii vehicule

tehniciană/-e * '

32

Tehnician proiectant mecanic

tehniciană/-e * ' proiectantă/-e * '

33

Tehnician reglementări/omologări oficiale

tehniciană/-e * '

34

Tehnician service garanții auto

tehniciană/-e * '

35

Tehnician tehnolog mecanic

tehniciană/-e * ' tehnologă/-e *

36

Tehnician sudură

tehniciană/-e * '

37

Tehnician mecatronică

tehniciană/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3116
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PETROCHIMIE
1

Decontaminator

decontaminatoare/-e

2

Laborant apă și apă grea

laborantă/-e * '

3

Laborant apă potabilă

laborantă/-e * '

4

Laborant-colector

laborantă/-e * ' colectoare/-e * '

5

Laborant la analiza chimică

laborantă/-e * '

6

Laborant la analiza de titrare

laborantă/-e * '

7

Laborant petrochimist

laborantă/-e * ' petrochimistă/-e * '

8

Tehnician la protecţia electrochimică

tehniciană/-e * '

9

Tehnician petrolist chimie industrială

tehniciană/-e * 'petrolistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3117
TEHNICIENI/TEHNICIENE MINERI ŞI METALURGIŞTI/METALURGISTE
1

Laborant la analiza mineralogică

laborantă/-e * '

2

Tehnician exploatarea utilajului întreprinderi de gaz

tehniciană/-e * '
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3

Tehnician extracţie petrol şi gaze

tehniciană/-e * '

4

Tehnician la foraj

tehniciană/-e * '

Tehnician la pregătirea şi transportarea petrolului şi
5
gazului

tehniciană/-e * '

6

Tehnician metalurgie

tehniciană/-e * '

7

Tehnician topograf de mine

tehniciană/-e * ' topografă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3118
DESENATORI/DESENATOARE TEHNICI/TEHNICE
1

Copist

copistă/-e *

2

Desenator

desenatoare/-e * '

3

Desenator-constructor

desenatoare/-e * '-constructoare/-e *

4

Desenator tehnic

desenatoare/-e * ' tehnică/-e

5

Tehnician constructor

tehniciană/-e * ' constructoare/-e *

GRUPA DE BAZĂ 3119
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN ŞTIINŢE INGINEREŞTI NECLASIFICAŢI ÎN
GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Defectoscopist la controlul cu fluide

defectoscopistă/-e

2

Defectoscopist la controlul cu raze gamma şi
Roentgen

defectoscopistă/-e

3

Defectoscopist la controlul magnetic

defectoscopistă/-e

4

Defectoscopist la controlul ultrasonic

defectoscopistă/-e

5

Inspector gazotehnic

inspectoare/-e * ' gazotehnică/-e *

6

Laborant-electroacustician

laborantă/-e * ' electroacusticiană/-e

7

Laborant-radiometrist

laborantă/-e * ' radiometristă/-e

8

Laborant în industriile textilă, pielărie

laborantă/-e * '

9

Laborant la analiza gazelor şi a prafului

laborantă/-e * '

10

Laborant la analiza roentgenospectrală

laborantă/-e * '

11

Laborant la determinarea calității produselor
agricole

laborantă/-e * '

12

Laborant la determinarea calității semințelor

laborantă/-e * '
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13

Laborant-sensitometrist

laborantă/-e * '-sensitometristă/-e

14

Laborant tehnica ultrasonică

laborantă/-e * '

15

Maistru tipograf

maistră/-e tipografă/-e * '

16

Paginator tipograf

paginatoare/-e * ' tipografă/-e * '

Operator control nedistructiv pentru verificarea
17
etanşeităţii

operatoare/-e * ' e

18

Operator la căruciorul defectoscopic

operatoare/-e * ' e

19

Operator responsabil de supraveghere tehnică a
instalaţiilor

operatoare/-e * ' e responsabilă/-e

20

Revizor instructor controlul trenurilor de pasageri

revizoare/-e * ' instructoare/-e * '

Revizor probleme tehnice, de producţie şi
21
economice

revizoare/-e * '

22

Revizor transport auto

revizoare/-e * '

23

Tehnician

tehniciană/-e * '

24

Tehnician aerolog

tehniciană/-e * ' aerologă/-e*

25

Tehnician cartograf

tehniciană/-e * ' cartografă/-e * '

26

Tehnician frigotehnist

tehniciană/-e * ' frigotehnistă/-e

27

Tehnician gestiunea producţiei

tehniciană/-e * '

28

Tehnician în industria alimentară

tehniciană/-e * '

29

Tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor

tehniciană/-e * '

30

Tehnician în industria confecţiilor din piele şi
înlocuitori

tehniciană/-e * '

31

Tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor

tehniciană/-e * '

32

Tehnician în industria încălţămintei

tehniciană/-e * '

33

Tehnician în industria pielăriei

tehniciană/-e * '

34

Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

tehniciană/-e * '

35

Tehnician în industria textilă

tehniciană/-e * '

36

Tehnician în morărit şi panificaţie

tehniciană/-e * '

Tehnician la exploatarea şi repararea tehnicii
37
sportive
38

Tehnician laborant

tehniciană/-e * '
tehniciană/-e * ' laborantă/-e * '
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39

Tehnician laborant analize produse alimentare

tehniciană/-e * ' laborantă/-e * '

40

Tehnician mijloace tehnice de instruire

tehniciană/-e * '

41

Tehnician normare, salarizare, organizare a muncii

tehniciană/-e * '

42

Tehnician programare, lansare, urmărire a producţiei

tehniciană/-e * '

43

Tehnician standardizare

tehniciană/-e * '

44

Tehnolog alimentaţie publică

tehniciană/-e * '

45

Tehnician cosmetică şi frizerie

tehniciană/-e * '

GRUPA MINORĂ 312
CONTROLORI-SUPRAVEGHETORI/CONTROLOARE-SUPRAVEGHETOARE ÎN
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ,
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII
GRUPA DE BAZĂ 3121
CONTROLORI-SUPRAVEGHETORI/CONTROLOARE-SUPRAVEGHETOARE ÎN
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
1

Maistru exploatarea utilajului la întreprinderile de
gaz

maistră/-e

2

Maistru explorarea sondelor

maistră/-e

3

Maistru extracţia ţiţeiului, gazului şi condensatului

maistră/-e

4

Maistru forajul găurilor de foraj

maistră/-e

5

Maistru forajul sondelor

maistră/-e

6

Maistru pregătirea gazului

maistră/-e

7

Maistru pregătirea şi stabilizarea ţiţeiului

maistră/-e

8

Măsurător de gaze, temperatură şi radiaţii

măsurătoare/-e * '

9

Salvator minier

salvatoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3122
CONTROLORI-SUPRAVEGHETORI/CONTROLOARE-SUPRAVEGHETOARE ÎN
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
1

Controlor de calitate la protejări metalice

controloare/-e * '

2

Maistru caroserii auto

maistră/-e

3

Maistru cazangerie

maistră/-e

4

Maistru controlor (secţie, sector)

maistră/-e controloare/-e * '

133

GHIDUL LIMBAJULUI NONSEXIST

5

Maistru diagnostician auto

maistră/-e

6

Maistru în industria alimentară

maistră/-e

7

Maistru în industria sticlei și ceramicii

maistră/-e

8

Maistru în industria textilă, pielărie

maistră/-e

Maistru întreținere și reparații mașini-unelte,
9
utilități, service

maistră/-e

10

Maistru mecanic auto

maistră/-e mecanică/-e *

11

Maistru montaj

maistră/-e

12

Maistru prelucrări mecanice

maistră/-e

13

Maistru recepționer auto

maistră/-e recepționeră/-e * '

14

Maistru repararea utilajului (în industrie)

maistră/-e

15

Maistru reparaţii

maistră/-e

16

Maistru sector

maistră/-e

17

Maistru secţie

maistră/-e

18

Maistru serviciu

maistră/-e

19

Maistru sudură

maistră/-e

GRUPA DE BAZĂ 3123
CONTROLORI-SUPRAVEGHETORI/CONTROLOARE-SUPRAVEGHETOARE ÎN
CONSTRUCŢII
1

Inspector calitatea şi recepţia lucrărilor de
construcţie şi montaj

inspectoare * '

2

Inspector controlul întreţinerii tehnice a clădirilor

inspectoare * '

3

Instructor profilaxia antiincendiară

instructoare/-e * '

4

Maistru construcții civile, industriale și agricole

maistră/-e

5

Maistru grup de reparare şi construcţie

maistră/-e

6

Maistru instalator în construcții

maistră/-e instalatoare/-e * '

7

Maistru în industria materialelor de construcţii

maistră/-e

8

Maistru lucrări de construcţie şi montaj

maistră/-e
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GRUPA MINORĂ 313
TEHNICIENI/TEHNICIENE CONTROLORI/CONTROLOARE DE PROCESE
INDUSTRIALE
GRUPA DE BAZĂ 3131
OPERATORI/OPERATOARE ÎN CENTRALELE DE PRODUCERE A ENERGIEI
ELECTRICE
1

Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane

automatistă/-e * '

2

Curăţitor cazane

curăţitoare/-e * '

3

Maşinist (fochist) în sala de cazane

mașinistă/-e * ' (fochistă/-e)

4

Maşinist la alimentarea cu combustibil

mașinistă/-e * '

5

Maşinist la blocuri energetice

mașinistă/-e * '

6

Maşinist la cazane

mașinistă/-e * '

7

Maşinist la centrala electrică mobilă

mașinistă/-e * '

8

Maşinist la centrale diesel

mașinistă/-e * '

9

Maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice

mașinistă/-e * '

10

Maşinist la instalaţiile din centrale electrice

mașinistă/-e * '

11

Maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale
electrice

mașinistă/-e * '

12

Maşinist la hidroagregate

mașinistă/-e * '

13

Maşinist la instalaţiile cu turbine cu gaze

mașinistă/-e * '

14

Maşinist la maşina cu abur şi la locomobile

mașinistă/-e * '

15
16
17
18

Maşinist la panoul-bloc de comandă a agregatelor
(generator de aburturbină)
Maşinist la panoul termic central de comandă a
turbinelor cu abur
Maşinist la panourile termice centrale de comandă
a cazanelor
Maşinist la sistemul-bloc de comandă a agregatelor
(cazan-turbină)

mașinistă/-e * '
mașinistă/-e * '
mașinistă/-e * '
mașinistă/-e * '

19

Maşinist la turbinele cu abur

mașinistă/-e * '

20

Maşinist-revizor la utilajul cu cazane

mașinistă/-e * ' revizoare/-e * '

21

Maşinist-revizor la utilajul cu turbine

mașinistă/-e * ' revizoare/-e * '

22

Maşinist superior în secţia de cazane şi turbine

mașinistă/-e * '
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23

Maşinist superior în secţia de turbine

mașinistă/-e * '

24

Maşinist superior la blocurile energetice

mașinistă/-e * '

25

Maşinist superior la utilajul cu cazane

mașinistă/-e * '

26

Motorist la alimentarea automatizată cu combustibil motoristă/-e * '

27

Operator centrală termică

operatoare/-e * ' e

28

Operator la camera de comandă termică

operatoare/-e * ' e

29

Operator la centrul termic

operatoare/-e * ' e

30

Operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice operatoare/-e * ' e

31

Operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze

operatoare/-e * ' e

32

Operator la instalaţiile din centrale electrice

operatoare/-e * ' e

33

Operator la postul de comandă al substaţiei de
transformare

operatoare/-e * ' e

34

Operator la reţelele termice

operatoare/-e * ' e

35

Operator punct termic

operatoare/-e * ' e

36

Operator surse regenerabile de energie

operatoare/-e * ' e

37

Scormonitor combustibil

scormonitoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3132
OPERATORI/OPERATOARE INCINERATOARE ŞI UZINE DE TRATARE A APEI
1

Aparatist la recipientele (vasele) de presiune înaltă

aparatistă/-e

2

Aparatist la epurarea apelor uzate

aparatistă/-e

3

Aparatist la epurarea chimică a apei

aparatistă/-e

Aparatist la epurarea chimică a apei la centralele
4
electrice

aparatistă/-e

5

Aparatist la pregătirea reactivilor chimici

aparatistă/-e

6

Coagulator

coagulatoare/-e

7

Lăcătuș la rețelele de apeduct și canalizare

lăcătușă/-e

Maşinist (mecanic) la alimentarea cu apă a
transportului feroviar
Maşinist la compresoare de alimentare cu aer a
9
scafandrierilor
8

mașinistă/-e * '
mașinistă/-e * '
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10

Maşinist la condiţionarea aerului

mașinistă/-e * '

11

Maşinist la instalaţia de compresoare de altitudine

mașinistă/-e * '

12

Maşinist la instalaţiile de compresoare

mașinistă/-e * '

13

Maşinist la instalaţiile de fracţionare a aerului

mașinistă/-e * '

14

Maşinist la instalaţiile de ventilaţie şi aspiraţie

mașinistă/-e * '

15

Maşinist la pompele de pulberi

mașinistă/-e * '

16

Maşinist la staţiile de pompare riverane

mașinistă/-e * '

Motorist la curăţirea utilajului de la centralele
17
electrice

motoristă/-e * '

18

Motorist la deversor

motoristă/-e * '

19

Motorist la staţia de pompare a şlamului

motoristă/-e * '

20

Operator circuite reţea apă

operatoare/-e * ' e

21

Operator hidraulic în alimentările cu apă

operatoare/-e * ' e hidraulică *

22

Operator la aerotanc

operatoare/-e * ' e

23

Operator la biofiltre

operatoare/-e * ' e

24

Operator la câmpurile de irigaţie şi de filtraţie

operatoare/-e * ' e

25

Operator la câmpurile de nămol

operatoare/-e * ' e

26

Operator la construcţiile de epurare

operatoare/-e * ' e

27

Operator la construcţiile de închidere a apei

operatoare/-e * ' e

28

Operator la construcţiile de înlăturare a
sedimentului

operatoare/-e * ' e

29

Operator la decantoare

operatoare/-e * ' e

30

Operator la decantoarele etajate

operatoare/-e * ' e

31

Operator la epurarea specială a apei

operatoare/-e * ' e

32

Operator la filtre

operatoare/-e * ' e

33

Operator la instalaţia de clorurare

operatoare/-e * ' e

34

Operator la instalaţia de deshidratare a sedimentului

operatoare/-e * ' e

35

Operator la instalaţii de incinerare

operatoare/-e * ' e

36

Operator la instalaţia de uscare a sedimentului

operatoare/-e * ' e
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37

Operator la metan-tancuri

operatoare/-e * ' e

38

Operator la reţea

operatoare/-e * ' e

39

Operator la separatoare de nisip şi grăsimi

operatoare/-e * ' e

40

Operator la tratarea apei tehnologice

operatoare/-e * ' e

41

Operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig)

operatoare/-e * ' e

42

Revizor construcţii hidrotehnice

revizoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3133
CONTROLORI/CONTROLOARE UZINE DE PRELUCRARE CHIMICĂ
1

Controlor

controloare/-e * '

2

Controlor calitate producţie şi procese tehnologice

controloare/-e * '

3

Controlor-recepţioner

controloare/-e * ' recepţioneră/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3134
OPERATORI/OPERATOARE ÎN UZINE DE RAFINARE A ŢIŢEIULUI ŞI GAZELOR
NATURALE
1

Aparatist la epurarea gazelor

aparatistă/-e

2

Distilator la prelucrarea ţiţeiului

distilatoare/-e * '

3

Maşinist la compresoare tehnologice

mașinistă/-e * '

4

Maşinist la pompele tehnologice

mașinistă/-e * '

5

Operator chimist la chimizarea metanului

operatoare/-e * ' e chimistă/-e * '

6

Operator la colectarea şi epurarea condensatului

operatoare/-e * ' e

7

Operator la instalaţiile tehnologice

operatoare/-e * ' e

8

Operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat

operatoare/-e * ' e

9

Rafinor

rafinoare/-e

GRUPA DE BAZĂ 3135
CONTROLORI/CONTROLOARE ÎN PROCESUL DE PRODUCŢIE METALURGICĂ
GRUPA DE BAZĂ 3139
TEHNICIENI/TEHNICIENE CONTROLORI/CONTROLOARE DE PROCESE
INDUSTRIALE
NECLASIFICAŢI/NECLASIFICATE ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Controlor articole, semifabricate şi materiale

controloare/-e * '
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2

Controlor de conformitate în industria de maşini

controloare/-e * '

3

Controlor al calității produselor agricole

controloare/-e * '

4

Controlor proces tehnologic

controloare/-e * '

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în
5
muncă (studii medii tehnice)

controloare/-e * '

6

Tehnician asigurarea calităţii

tehniciană/-e * '

7

Tehnician-operator la roboți industriali

tehniciană/-e * ' operatoare/-e * ' e

8

Tehnician securitatea şi sănătatea în muncă (lucrător
desemnat)

tehniciană/-e * '

GRUPA MINORĂ 314
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII ŞI ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/
SPECIALISTE ASIMILAŢI
GRUPA DE BAZĂ 3141
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII (EXCLUSIV CEI DIN MEDICINĂ)
1

Evaluator şi auditor de mediu

evaluatoare/-e

2

Laborant (calificare medie)

laborantă/-e * '

3

Tehnician în bacteriologie

tehniciană/-e * '

4

Tehnician în biochimie

tehniciană/-e * '

5

Tehnician în biologie

tehniciană/-e * '

6

Tehnician în hematologie

tehniciană/-e * '

7

Tehnician protecţia mediului (tehnician ecolog)

tehniciană/-e * '

8

Tehnician în serologie

tehniciană/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3142
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII
1

Agrochimist (calificare medie)

agrochimistă/-e * '

2

Agronom (calificare medie)

agronomă/-e * '

Agronom pentru producerea seminţelor selecţionate
3
(calificare medie)
Agronom pentru protecţia plantelor (calificare
4
medie)

agronomă/-e * '
agronomă/-e * '

5

Pedolog (calificare medie)

pedologă/-e * '

6

Tehnician selecţia animalelor

tehniciană/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 3143
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
1

Ameliorator agrosilvic (calificare medie)

amelioratoare/-e * agrosilvică/-e

2

Tehnician amenajist

tehniciană/-e * ' amenajistă/-e

3

Tehnician cadastru forestier

tehniciană/-e * '

4

Tehnician în industria lizarea lemnului

tehniciană/-e * '

5

Tehnician în reconstrucţia ecologică

tehniciană/-e * '

6

Tehnician proiectant în reconstrucţia ecologică

tehniciană/-e * ' proiectantă/-e * '

7

Tehnician silvic-cercetare

tehniciană/-e * ' silvică/-e * '

8

Tehnician taxator

tehniciană/-e * ' taxatoare/-e * '

GRUPA MINORĂ 315
CONTROLORI/CONTROLOARE ŞI SPECIALIŞTI/SPECIALISTE PENTRU TRAFIC
NAVAL ŞI AERIAN
GRUPA DE BAZĂ 3151
MECANICI/MECANICE NAVALI/E
1

Agent de navă

agentă/-e * '

2

Ajutor ofiţer mecanic fluvial

ajutoare/-e * '

3

Electromecanic de vas

electromecanică/-e * '

4

Mecanic de vas

mecanică/-e * '

5

Mecanic dragă aspiratoare

mecanică/-e * '

6

Mecanic instalaţii refrigeratoare

mecanică/-e * '

7

Mecanic parc de macarale

mecanică/-e * '

8

Mecanic reglor

mecanică/-e * ' regloare/-e

8

Mecanic repararea utilajului

mecanică/-e * '

9

Ofiţer ajutor fluvial/portuar

ofițeră/-e ajutoare *

10

Ofiţer electrician fluvial/portuar

ofițeră/-e electriciană/-ene * '

11

Supraveghetor de navă

supraveghetoare/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 3152
OFIŢERI/OFIȚERE DE PUNTE ŞI PILOTAJ NAVE
1

Arimar

arimară/-e

2

Căpitan

căpitană/-e

3

Căpitan-director

căpitană/-e-directoare * '

4

Căpitan la inspectoratul portuar

căpitană/-e

5

Căpitan-maistru macarale

căpitană/-e-maistră/-e

6

Căpitan-mecanic superior

căpitană/-e-mecanică/-e

7

Electromecanic superior-căpitan

electromecanică/-e* '
superioară/-e-căpitană/-e

8

Electromecanic superior-comandant

electromecanică/-e * '
superioară/-e-comandantă/e

9

Maistru macarale

maistră/-e

10

Ofiţer de punte fluvial/portuar

ofițeră/-e

11

Ofiţer port

ofițeră/-e

12

Pilot fluvial

pilotă/-e fluvială/-e

13

Șef echipaj fluvial

şefă/-e *

GRUPA DE BAZĂ 3153
PILOŢI/PILOTE DE AVIOANE ŞI ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ASIMILAŢI
1

Comandant detaşament de avioane

comandantă/-e

2

Comandant escadrilă de avioane

comandantă/-e

3

Comandant navă aeriană

comandantă/-e

4

Comandant navă aeriană (pilot, aviator) - instructor

comandantă/-e

5

Comandant patrulă de avioane

comandantă/-e

6

Inspector-pilot

inspectoare/-e * ' pilotă/-e

7

Instructor-însoţitor de bord

inspectoare/-e * ' însoțitoare

8

Instructor-paraşutism

inspectoare/-e * '

9

Instructor-pilot

inspectoare/-e * ' pilotă/-e

Operator-instructor de bord

operatoare/-e * ' e instructoare/-e * '

10
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11

Mecanic navigant aviație

mecanică/-e * ' navigantă/-e * '

12

Paraşutist încercător

paraşutistă/-e * ' încercătoare/-e

13

Paraşutist la recepție și control

paraşutistă/-e * '

14

Pilot aeronave

pilotă/-e

15

Pilot-instructor aeronave

pilotă/-e instructoare/-e * '

16

Pilot observator

pilotă/-e observatoare/-e * '

17

Radist-instructor de bord

radistă/-e-instructoare/-e * '

18

Tehnician aviaţie

tehniciană/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3154
CONTROLORI/CONTROLOARE DE TRAFIC AERIAN
1

Controlor dirijare nonradar

controloare/-e * '

2

Controlor sol

controloare/-e * '

3

Controlor trafic aerian

controloare/-e * '

4

Controlor trafic aerian dirijare nonradar

controloare/-e * '

5

Controlor trafic aerian dirijare radar

controloare/-e * '

6

Controlor trafic aerian informare

controloare/-e * '

7

Controlor trafic aerian-instructor

controloare/-e * ' - instructoare/-e * '

8

Controlor trafic aerian-stagiar

controloare/-e * ' trafic aerianstagiară/-e * '

9

Dispecer sol

dispeceră/-e

10

Navigator aeroclub

navigatoare/-e * '

11

Navigator cercetător

navigatoare/-e * ' cercetătoare/-e * '

12

Navigator dirijare nonradar

navigatoare/-e * '

13

Navigator dirijare radar

navigatoare/-e * '

14

Navigator dirijare zbor

navigatoare/-e * '

15

Navigator echipaj

navigatoare/-e * '

16

Navigator escadrilă

navigatoare/-e * '

17

Navigator informare

navigatoare/-e * '
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18

Navigator-instructor

navigatoare/-e * ' instructoare/-e * '

19

Navigator instructor dirijare radar şi nonradar

navigatoare/-e * ' instructoare/-e * '

20

Navigator instructor informare

navigatoare/-e * ' instructoare/-e * '

21

Navigator în aviaţie

navigatoare/-e * '

22

Navigator sol

navigatoare/-e * '

23

Operator radar

operatoare/-e * ' e

24

Operator radiotelecomunicaţii aeronautice

operatoare/-e * ' e

GRUPA DE BAZĂ 3155
TEHNICIENI/TEHNICIENE PENTRU SIGURANŢA TRAFICULUI AERIAN
1

Agent centraj și încărcare

agentă/-e * '

2

Agent deservire la sol aeronavă

agentă/-e * '

3

Agent securitate aeroportuară

agentă/-e * '

4

Agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins
incendii

agentă/-e * '

5

Dispecer dirijare a zborurilor

dispeceră/-e

Dispecer la organizarea traficului aerian în
6
aeroporturile de înregistrare
Dispecer la organizarea transportului aerian (de
7
călători, mesagerii, internaţionale)

dispeceră/-e
dispeceră/-e

8

Dispecer la postul dispecerilor de aerodrom

dispeceră/-e

9

Dispecer operaţiuni de zbor

dispeceră/-e

10

Dispecer serviciu de producţie şi dispecerat (de
control asupra pregătirii aeronavelor pentru zbor, de
asigurare a planului zilnic de zboruri, de organizare
a serviciului de informare)

dispeceră/-e

11

Inspector apărare civilă și situații excepționale

inspectoare/-e * '

12

Manager deservire rute neregulate

manageră/-e

13

Manager securitate aeronautică

manageră/-e

14

Maşinist agregate aerodrom

manageră/-e

15

Operator dehandling

operatoare/-e * ' e

16

Operator instalaţii control antiterorist, antideturnare operatoare/-e * ' e
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17

Operator dispecerat operaţional de supraveghere în
serviciile de trafic aerian

operatoare/-e * ' e

18

Operator radionavigant aviaţie

operatoare/-e * ' e

19

Șef tură organizare operațiuni deservire la sol

şefă/-e *

20

Tehnician în serviciile de trafic aerian

tehniciană/-e * '

21

Tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii,
navigaţie, supraveghere)

tehniciană/-e * '

22

Tehnician securitate aeriană

tehniciană/-e * '

23

Tehnician serviciu de aerodrom

tehniciană/-e * '

SUBGRUPA MAJORĂ 32
TEHNICIENI/TEHNICIENE ŞI ASIMILAŢI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
GRUPA MINORĂ 321
TEHNICIENI/TEHICIENE ÎN DOMENIUL MEDICAL ŞI FARMACEUTIC
GRUPA DE BAZĂ 3211
TEHNICIENI/TEHNICIENE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN ECHIPAMENTE
MEDICALE DE IMAGISTICĂ ŞI TRATAMENT
1

Laborant radiolog

laborantă/-e * ' radiologă/-e * '

2

Tehnician aparate electromedicale

tehniciană/-e * '

3

Tehnician instalaţii radiografice

tehniciană/-e * '

4

Tehnician instalaţii Roentgen

tehniciană/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3212
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN LABORATOARE MEDICALE ŞI DE PATOLOGIE
1

Autopsier

autopsieră/-e e

GRUPA DE BAZĂ 3213
TEHNICIENI/TEHNICIENE ŞI ASISTENŢI/ASISTENTE DE FARMACIE
1

Asistent farmacist

asistentă/-e * ' e farmacistă/-e * '

2

Farmacist inferior

farmacistă/-e * ' inferioară/-e

3

Laborant farmacist

laborantă/-e * ' farmacistă/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 3214
TEHNICIENI/TEHNICIENE DE PROTETICĂ MEDICALĂ ŞI DENTARĂ
1

Felcerprotezist

felceră/-e * ' protezistă/-e

2

Tehnician acustician-audioprotezist

tehniciană/-e * ' acusticiană/-e * '
audioprotezistă/-e

3

Tehnician protezist

tehniciană/-e * ' protezistă/-e

4

Tehnician protezist-ortezist

tehniciană/-e * ' protezistă/-eortezistă/-e

GRUPA MINORĂ 322
PERSONAL MEDICAL PENTRU ÎNGRIJIRE
GRUPA DE BAZĂ 3221
SURORI MEDICALE/ASISTENȚI MEDICALI
1

Asistent medical (nivel mediu)

asistentă/-e * ' medicală

2

Soră inferioară de caritate

asistent inferior de caritate

3

Soră medicală de caritate

asistent medical de caritate

4

Soră medicală inferioară pentru îngrijirea bolnavilor

asistent medical inferior

5

Asistent medical epidemiolog

asistentă/-e * ' medicală

6

Asistent medical igienist

asistentă/-e * ' medicală

7

Asistent medical în diagnostic de laborator

asistentă/-e * ' medicală

8

Asistent medical în reabilitare (fizioterapie,
kinetoterapie, masaj, balneoterapie)

asistentă/-e * ' medicală

GRUPA DE BAZĂ 3222
SURORI PUERICULTOARE/ASISTENȚI PUERICULTORI
1

Asistent medical în neonatologie

asistentă/-e * ' medicală

2

Moașă (calificare medie)

mamoș *
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GRUPA MINORĂ 323
PRACTICIENI ASOCIAŢI ÎN DOMENIUL MEDICINII TRADIŢIONALE ŞI
COMPLEMENTARE
GRUPA DE BAZĂ 3230
PRACTICIENI ASOCIAŢI ÎN DOMENIUL MEDICINII TRADIŢIONALE ŞI
COMPLEMENTARE
1

Vraci

vraci

GRUPA MINORĂ 324
FELCERI/FELCERE ŞI TEHNICIENI/TEHNICIENE VETERINARI/VETERINARE
GRUPA DE BAZĂ 3240
FELCERI/FELCERE ŞI TEHNICIENI/TEHNICIENE VETERINARI/VETERINARE
1

Asistent veterinar

asistentă/-e * ' veterinară/-e

2

Autopsier la ecarisaj

autopsieră/-e e

3

Felcer veterinar

felceră/-e * ' veterinară/-e
laborantă/-e * '

4

Felcer veterinar laborant

felceră/-e * ' veterinară/-e

5

Tehnician veterinar

tehniciană/-e * ' veterinară/-e

GRUPA MINORĂ 325
ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, ASIMILAŢI
GRUPA DE BAZĂ 3251
TEHNICIENI/TEHNICIENE DENTARI/DENTARE
1

Tehnician dentar

tehniciană/-e * ' dentară/-e

GRUPA DE BAZĂ 3252
TEHNICIENI/TEHNICIENE FIŞE MEDICALE ŞI INFORMAŢII PRIVIND STAREA DE
SĂNĂTATE
GRUPA DE BAZĂ 3253
LUCRĂTORI/LUCRĂTOARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
1

Asistent medical comunitar

asistentă/-e * ' medicală/-e
comunitară/-e

GRUPA DE BAZĂ 3254
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN OPTICĂ MEDICALĂ
1

Optician-oftalmolog

opticiană/-e * '-oftalmologă/-e * '

2

Optometrist (studii medii)

optometristă/-e
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GRUPA DE BAZĂ 3255
FIZIOTERAPEUŢI/FIZIOTERAPEUTE ŞI ASIMILAŢI
1

Asistent medical fizioterapie

asistentă/-e * ' medicală/-e

2

Ergoterapeut

ergoterapeută/-e

3

Masor

maseză/-e * maseuză/-e '

4

Reflexoterapeut

reflexoterapeută/-e

GRUPA DE BAZĂ 3256
PERSONAL AUXILIAR DE ÎNGRIJIRE DE SĂNĂTATE
1

Asistent medical consiliere HIV/SIDA

asistentă/-e * ' medicală/-e

2

Oficiant medical

oficiantă/-e * ' medicală/-e

3

Tehnician sanitar

tehniciană/-e * ' sanitară/-e

GRUPA DE BAZĂ 3257
INSPECTORI/INSPECTOARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI SĂNĂTĂŢII
ÎN MUNCĂ, ASIMILAŢI
1

Auditor de mediu

Auditor de sistem de management pentru sănătate şi
2
securitate ocupaţională

auditoare/-e * '
auditoare/-e * '

3

Auditor în domeniul siguranţei alimentare

auditoare/-e * '

4

Auditor responsabilitate socială

auditoare/-e * '

5

Inspector calitatea cerealelor şi produselor cerealiere

inspectoare/-e * '

6

Inspector pentru protecţia rezervaţiilor naturale

inspectoare/-e * '

7

Inspector protecţia mediului

inspectoare/-e * '

8

Inspector protecţia pădurilor

inspectoare/-e * '

9

Inspector piscicol

inspectoare/-e * ' piscicolă/-e

10

Inspector protecţie socială

inspectoare/-e * '

11

Inspector sanitar

inspectoare/-e * ' sanitară/-e

12

Manager al sistemelor de management al calităţii

manageră/-e

13

Manager al sistemului de management al riscului

manageră/-e

14

Manager al sistemelor de management de mediu

manageră/-e

147

GHIDUL LIMBAJULUI NONSEXIST

15

Manager de responsabilitate socială

manageră/-e

16

Monitor mediul înconjurător

monitoare/-e *

Operator control nedistructiv pentru examinare
17
vizuală

operatoare/-e * ' e

18

Responsabil de mediu

responsabilă/-e * '

19

Specialist în managementul deşeurilor

specialistă/-e * '

20

Specialist standardizare

specialistă/-e * '

21

Tehnician condiţii de muncă

tehniciană/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3258
LUCRĂTORI/LUCRĂTOARE PE AMBULANŢĂ
1

Brancardier

brancardieră/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3259
ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, ASIMILAŢI,
NECLASIFICAŢI/NECLASIFICATE ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
SUBGRUPA MAJORĂ 33
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ASIMILAŢI
GRUPA MINORĂ 331
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE FINANCIARI/FINANCIARE, MATEMATICIENI/
MATEMATICIENE ŞI ASIMILAŢI
GRUPA DE BAZĂ 3311
AGENŢI/AGENTE ŞI BROKERI/BROKERE ÎN DOMENIUL FINANCIAR ŞI BANCAR
1

Agent bancar

agentă/-e * '

2

Agent comerţ

agentă/-e * '

3

Agent de schimb

agentă/-e * '

4

Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)

agentă/-e * '

5

Broker

brokeră/-e

6

Broker bursa de mărfuri

brokeră/-e

7

Broker valori

brokeră/-e

8

Comis-voiajor

comis-voiajoră/-e

9

Inspector comerţ

inspectoare/-e * '

10

Inspector credite

inspectoare/-e * '

148

LIMBAJUL NONSEXIST

Inspector organizarea încasărilor şi transportarea
valorilor
Intermediar în activitatea financiară şicomercială
12
(broker)
11

inspectoare/-e * '
intermediară/-e * '

13

Mic comerciant (angrosist; cu amănuntul)

mică comerciantă/-e * '
(angrosistă/-e * ' )

14

Teleoperator financiar-bancar

teleoperatoare/-e

GRUPA DE BAZĂ 3312
OFIŢERI/OFIȚERE DE CREDITE
1

Analist tehnic pieţe financiare

analistă/-e * tehnică

2

Ofiţer operaţiuni financiar-bancare

ofițeră/-e

3

Ofițer recuperare credite restante

ofițeră/-e

GRUPA DE BAZĂ 3313
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN CONTABILITATE ŞI ASIMILAŢI
1

Calculator de vize

calculatoare/-e * '

2

Contabil (calificare medie)

contabilă/-e *

3

Merceolog (studii superioare)

merceologă/-e * '

4

Revizor gestiune

revizoare/-e * '

5

Tehnician merceolog

tehniciană/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3314
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE STATISTICIENI/STATISTICIENE, MATEMATICIENI/
MATEMATICIENE ŞI ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/SPECIALSITE ASIMILAŢI
1

Actuar

actuară/-e

2

Operator de interviu

operatoare/-e * ' e

3

Referent statistician

referentă/-e * ' statisticiană/-e * '

4

Statistician

statisticiană/-e * '

5

Statistician medical

statisticiană/-e * ' medicală

6

Tehnician planificare

tehniciană/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 3315
EVALUATORI/EVALUATOARE ASIGURĂRI
1

Estimator licitaţii

estimatoare/-e

2

Evaluator asigurări

evaluatoare/-e

3

Evaluator tehnic daune auto

evaluatoare/-e tehnică/-e

GRUPA MINORĂ 332
AGENŢI/AGENTE ŞI BROKERI/BROKERE ÎN VÂNZĂRI ŞI APROVIZIONARE
GRUPA DE BAZĂ 3321
AGENŢI/AGENTE DE ASIGURĂRI
1

Agent de asigurare

agentă/-e * '

2

Broker în asigurări

brokeră/-e
GRUPA DE BAZĂ 3322
AGENŢI/AGENTE DE VÂNZĂRI

1

Agent de vânzări

agentă/-e* '

2

Consultant vânzări bijuterii şi ceasuri

consultantă/-e *

3

Reprezentant comercial

reprezentantă/-te *

4

Reprezentant tehnic

reprezentantă/-te *

GRUPA DE BAZĂ 3323
AGENŢI/AGENTE CONTRACTĂRI ŞI ACHIZIŢII
1

Specialist achiziții publice

specialistă/-e * '

2

Administrator cumpărări

administratoare/-e * '

3

Agent cumpărări

agentă/-e * '

4

Agent de achiziție (broker mărfuri)

agentă/-e * '

5

Agent de aprovizionare

agentă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3324
BROKERI/BROKERE COMERCIALI/COMERCIALE
1

Agent comercial

agentă/-e * '

2

Agent vânzări standarde şi produse conexe

agentă/-e * '

3

Mercantizor

mercantizoare/-e
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GRUPA MINORĂ 333
AGENŢI/AGENTE DE SERVICII COMERCIALE
GRUPA DE BAZĂ 3331
AGENŢI/AGENTE CONCESIONARI/CONCESIONARE ŞI EXPEDITORI/
EXPEDITOARE
1

Administrator cumpărări

administratoare/-e * '

2

Agent cumpărări

agentă/-e * '

3

Agent de achiziţie (broker mărfuri)

agentă/-e * '

4

Agent de aprovizionare

agentă/-e * '

5

Agent tranzit

agentă/-e * '

6

Broker mărfuri

brokeră/-e

7

Declarant vamal

declarantă/-e * ' vamală/-e

8

Expeditor

expeditoare/-e * '

9

Expeditor transportarea încărcăturilor

expeditoare/-e * '

Recepţioner contractări-achiziţii

recepţioneră/-e * '

10

GRUPA DE BAZĂ 3332
ORGANIZATORI/ORGANIZATOARE DE CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE
GRUPA DE BAZĂ 3333
AGENŢI/AGENTE DE RECRUTARE ŞI CONTRACTORI/CONTRACTOARE
1

Agent ocupare

agentă/-e * '

2

Analist resurse umane

analistă/-e *

3

Inspector/referent resurse umane

inspectoare/-e * ' referentă/-e * '

4

Inspector serviciu personal

inspectoare/-e * '

5

Instructor/preparator formare

inspectoare/-e * ' preparatoare/-e * '

6

Tehnician mobilitate personal

tehniciană/-e * '

7

Tehnician resurse umane

tehniciană/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 3334
AGENŢI/AGENTE ŞI ADMINISTRATORI/ADMINISTRATOARE IMOBILIARI/
IMOBILIARE
1

Agent imobiliar (broker imobiliar)

agentă/-e * ' imobiliară/-e

1GRUPA DE BAZĂ 3339
AGENŢI/AGENTE DE SERVICII COMERCIALE NECLASIFICAŢI/NECLASIFICATE ÎN
GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Agent

agentă/-e * '

2

Agent literar

agentă/-e * ' literară/-e

3

Asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii)

asistentă/-e * ' e

4

Agent reclamă publicitară

agentă/-e * '

5

Agent servicii client

agentă/-e * '

6

Impresar artistic

impresară/-e

7

Impresar muzical

impresară/-e muzicală/-e

8

Impresar teatru

impresară/-e

9

Manager sportiv

manageră/-e sportivă/-e

10

Operator vânzări prin telefon

operatoare/-e * ' e

11

Organizator serată de dans

organizatoare/-e *

12

Ospătar-şef (administrator sală de comerţ)

ospătăriță/-e * ' șefă/-e * '

13

Organizator spectacole

organizatoare/-e *

GRUPA MINORĂ 334
SECRETARI/SECRETARE ADMINISTRATIVI/ADMINISTRATIVE ŞI SPECIALIZAŢI/
SPECIALIZATE
GRUPA DE BAZĂ 3341
COORDONATORI/COORDONATOARE DE BIROU
1

Ofice-manager

ofice-manageră/-e

2

Șef cancelarie

șefă /-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 3342
SECRETARI/SECRETARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR JURIDICE
GRUPA DE BAZĂ 3343
SECRETARI/SECRETARE EXECUTIVI/EXECUTIVE ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV
1

Administrator de serviciu

administratoare/-e * '

2

Administrator filme

administratoare/-e * '

3

Administrator grupă de filmare

administratoare/-e * '

4

Administrator sală

administratoare/-e * '

5

Administrator televiziune

administratoare/-e * '

6

Asistent de cabinet

asistentă/-e * ' e

7

Asistent manager

asistentă/-e * ' e

8

Inspector control asupra executării hotărârilor

inspectoare * '

9

Referent

referentă/-e * '

10

Referent activitate de bază

referentă/-e * '

11

Secretar administrativ

secretară/-e * ' e administrativă/-e

12

Secretar asistent director

secretară/-e * ' e asistentă/-e * '

13

Secretar cabinet

secretară/-e * ' e

14

Secretar al Consiliului de supraveghere/ Comitetului
secretară/-e * ' e
executiv al Băncii Naționale
GRUPA DE BAZĂ 3344
SECRETARI/SECRETARE ÎN DOMENIUL MEDICAL

1

Registrator medical

registratoare/-e * ' medicală/-e

GRUPA MINORĂ 335
PERSONAL MEDIU DIN SERVICIUL PUBLIC
GRUPA DE BAZĂ 3351
INSPECTORI/INSPECTOARE DE VAMĂ ŞI FRONTIERĂ
1

Inspector chinolog poliție de frontieră

inspectoare/-e * ' chinologă/-e

2

Inspector (inclusiv superior) poliție de frontieră

inspectoare/-e * ' superioară/-e

3

Inspector vamal

inspectoare/-e * ' vamală/-e

4

Inspector vamal principal

inspectoare/-e * ' vamală/-e principală
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5

Inspector vamal superior

inspectoare/-e * ' vamală/-e
superioară/-e

6

Polițist de frontieră

polițistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3352
INSPECTORI/INSPECTOARE DE STAT DE TAXE ŞI IMPOZITE
1

Inspector fiscal

inspectoare/-e * ' fiscală/-e

2

Inspector fiscal principal

inspectoare/-e * ' fiscală/-e
principală/-e

3

Inspector fiscal superior

inspectoare/-e * ' fiscală/-e
superioară/-e

4

Specialist în problemele perceperii fiscale

specialistă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3353
INSPECTORI/INSPECTOARE DE ASIGURĂRI SOCIALE
GRUPA DE BAZĂ 3354
INSPECTORI/INSPECTOARE PENTRU ACORDAREA DELICENŢE, PERMISE ŞI
AUTORIZAŢII
1

Inspector pentru acordarea de licenţe sau autorizaţii

inspectoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3355
INSPECTORI/INSPECTOARE DE POLIŢIE ŞI DETECTIVI/DETECTIVE
1

Detectiv

detectivă/-e

2

Detectiv particular

detectivă/-e particulară/-e

3

Fotodactiloscopist

fotodactiloscopistă/-e

4

Inspector de poliţie

inspectoare/-e * '

5

Ofițer de investigații (superior, principal)

ofițeră/-e

6

Ofițer de sector (superior, principal)

ofițeră/-e

7

Ofițer urmărire penală (superior, principal)

ofițeră/-e

GRUPA DE BAZĂ 3359
SPECIALIŞTI/SPECIALISTĂ CU FUNCŢII DE REGLEMENTARE
ŞI ASIMILAŢI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
1

Inspector

inspectoare/-e * '
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2

Inspector preţuri

inspectoare/-e * '

3

Inspector inventariere

inspectoare/-e * '

4

Inspector-revizor

inspectoare/-e * ' revizoare/-e * '

5

Revizor

revizoare/-e * '

6

Revizor comercial

revizoare/-e * ' comercială/-e

SUBGRUPA MAJORĂ 34
ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL JURIDIC, SOCIAL ŞI
CULTURAL
GRUPA MINORĂ 341
ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL JURIDIC ŞI SOCIAL
GRUPA DE BAZĂ 3411
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL JURIDIC ŞI ASIMILAŢI
1

Arhivar notariat

arhivară/-e

2

Funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi
preţuri

funcţionară/-e * '

3

Grefier

grefieră/-e '

4

Jurisconsult (calificare medie)

jurisconsultă/-e * '

5

Ofiţer antifraudă financiar-bancară (nivel mediu)

ofițeră/-e

6

Secretar notariat

secretară/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3412
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI ASIMILAŢI
1

Asistent familial

asistentă/-e * ' e familială/-e

2

Asistent parental profesionist

asistentă/-e * ' e parentală/-e

3

Asistent personal

asistentă/-e * ' e personală/-e

4

Asistent social (nivel mediu)

asistentă/-e * ' e socială/-e

5

Lucrător social

lucrătotoare/-e * ' socială/-e

6

Mediator comunitar

mediatoare/-e * ' comunitară/-e

7

Pedagog social

pedagogă/-e * ' socială/-e

8

Pedagog social în căminele de elevi

pedagogă/-e * ' socială/-e

9

Pedagog social în căminele de studenţi

pedagogă/-e * ' socială/-e

Specialist consiliere de la egal la egal

specialistă/-e * '

10
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GRUPA DE BAZĂ 3413
SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL RELIGIEI ŞI ASIMILAŢI
1

Călugăr

călugăriță/-e * '

2

Călugăriţă

călugăr/-i * '

3

Misioner

misioneră/-e

4

Predicator

predicatoare/-e '

GRUPA MINORĂ 342
LUCRĂTORI/LUCRĂTOARE ÎN DOMENIUL SPORTULUI ŞI AL PREGĂTIRII FIZICE
GRUPA DE BAZĂ 3421
ATLEŢI/ATLETE ŞI SPORTIVI/SPORTIVE
1

Fotbalist profesionist

fotbalistă/-e * ' profesionistă/-e

2

Sportiv-instructor

sportivă/-e * ' - instructoare/-e * '

3

Sportiv profesionist înalte discipline sportive

sportivă/-e * ' profesionistă/-e

GRUPA DE BAZĂ 3422
ANTRENORI/ANTRENOARE, INSTRUCTORI/INSTRUCTOARE ŞI FUNCŢIONARI/
FUNCȚIONARE DIN DOMENIUL SPORTULUI
1

Antrenor

antrenoare/-e * '

2

Antrenor de fotbal profesionist

antrenoare/-e * '

3

Arbitru sport

arbitră sportivă/-e

4

Impresar sportiv

impresară/-e sportivă/-e

5

Inspector pregătire tehnico-militară

inspectoare/-e * '

6

Instructor arte marţiale

instructoare/-e * '

7

Instructor educaţie acvatică

instructoare/-e * '

Instructor metodist organizații de cultură fizică și
sport
Instructor (monitor) schi/călărie/golf/înot/tenis/
9
sporturi extreme
8

instructoare/-e * ' metodistă/-e *
instructoare/-e * ' (monitoare) * '

10

Instructor sportiv

instructoare/-e * ' sportivă/-e

11

Oficial sportiv acreditat

oficială/-e * ' sportivă/-e acreditată/-e

12

Secretar federaţie

secretară/-e* ' e
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GRUPA DE BAZĂ 3423
INSTRUCTORI/INSTRUCTOARE ŞI COORDONATORI/COORDONATOARE DE
PROGRAME DE PREGĂTIRE FIZICĂ ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE
1

Animator sportiv

animatoare/-e * ' e sportivă/-e

2

Antrenor fitness

antrenoare/-e* '

3

Instructor de aerobic-fitness

instructoare/-e * '

4

Instructor de fitness

instructoare/-e * '

5

Instructor educaţie fizică

instructoare/-e * '

6

Instructor pescuit sportiv

instructoare/-e * '

7

Instructor staţie acvatică

instructoare/-e * '

GRUPA MINORĂ 343
ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ÎN DOMENIUL ARTISTIC, CULTURAL ŞI
CULINAR
GRUPA DE BAZĂ 3431
FOTOGRAFI/FOTOGRAFE
1

Fotograf

fotografă/-e * '

2

Fotolaborant

fotolaborantă/-e

3

Fotooperator

fotooperatoare/-e

4

Fototehnician

fototehniciană/-e

5

Operator la fotoautomate

operatoare/-e * ' e

6

Operator prelucrare peliculă

operatoare/-e * ' e

7

Retuşor foto

retușoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3432
DESIGNERI/DESIGNERE DE INTERIOR ŞI DECORATORI/DECORATOARE
1

Butafor

butafoare/-e

2

Colorist

coloristă/-e * '

3

Confecţioner păpuşi pentru filmul de animaţie

confecționeră/-e * ' e

4

Desenator artistic (studii medii)

desenatoare/-e * ' artistică/-e

5

Desenator artistic (studii superioare)

desenatoare/-e * '
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6

Decorator interioare

decoratoare/-e * '

7

Decorator vitrine

decoratoare/-e * '

8

Machetist la proiectarea de machete şi modele

machetistă/-e *

9

Machetist machete artistice

machetistă/-e *

10

Machetist machete pentru montare

machetistă/-e *

11

Vitralist

vitralistă/-e

GRUPA DE BAZĂ 3433
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN DOMENIUL ARTEI (EXPOZIŢII, MUZEE ŞI
BIBLIOTECI)
1

Executant lucrări de prezentare artistică

executantă/-e * '

2

Instalator opere de artă

instalatoare/-e * '

3

Montator expoziţii şi lucrări de prezentare artistică

montatoare/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3434
BUCĂTARI/BUCĂTĂRESE ŞEFI/ȘEFE
1

Barman-şef

barmană/-e - șefă/-e * '

2

Bucătar-şef

bucătăreasă/-e * ' - șefă/-e * '

3

Cofetar-şef

cofetară/-e - șefă/-e * '

4

Inspector calitate producţie culinară

inspectoare/-e * '

5

Şef bucătărie pentru copii

șefă/-e * '

6

Şef de sală restaurant

șefă/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3435
ALŢI/ALTE SPECIALIŞTI/SPECIALISTE ASIMILAŢI IN DOMENIUL ARTISTIC ŞI
CULTURAL
1

Asistent operator de sunet

asistentă/-e * ' e operatoare/-e * ' e

2

Asistent regizor artistic

asistentă/-e * ' e regizoare/-e * '

3

Asistent regizor de sunet

asistentă/-e * ' e regizoare/-e * '

4

Asistent sonorizor

asistentă/-e * ' e sonorizoare/-e

5

Caricaturist (studii medii)

caricaturistă/-e * '
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6

Confecţioner titluri pentru subtitrare

confecționeră/-e * ' e

7

Conturator

conturatoare/-e

8

Copywriter (textier) publicitate (studii medii)

copywriteră/-e

9

Corector (studii medii)

corectoare/-e * '

10

Costumer

costumieră/-e * '

11

Documentarist (studii medii)

documentaristă/-e * ' e

12

Electrician iluminare scenă

electriciană/-e * '

13

Formator sculptură

formatoare/-e * '

14

Ghid de animaţie

ghidă/-e * '

15

Iluminator

iluminatoare/-e *

16

Instalator decoraţii

instalatoare/-e * '

17

Machior spectacole

machioră/-e *

18

Maestru de lumini

maestră/-e * '

19

Maestru de sunet

maestră/-e * '

20

Montator decor

montatoare/-e * '

21

Organizator de producţie

organizatoare/-e *

22

Peruchier

peruchieră/-e '

23

Reporter (studii medii)

reporteră/-e * '; reporteriță/-e e

24

Secretar artistic

secretară/-e* ' e

25

Secretar de emisie (studii medii)

secretară/-e* ' e

26

Secretar de redacţie (studii medii)

secretară/-e* ' e

27

Tehnician machetist

tehniciană/-e * ' machetistă/-e

28

Tehnician reclame (decorator)

tehniciană/-e * '

29

Tehnoredactor

tehnoredactoră/-e

30

Traducător (studii medii)

traducătoare/-e * '

31

Videojurnalist (studii medii)

videojurnalistă/-e
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SUBGRUPA MAJORĂ 35
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN INFORMATICĂ ŞI COMUNICAŢII
GRUPA MINORĂ 351
TEHNICIENI/TEHNICIENE PENTRU OPERAŢIUNI ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI
INFORMAŢIEI ŞI
COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU ASIGURAREA SUPORTULUI TEHNIC PENTRU
UTILIZATORI
GRUPA DE BAZĂ 3511
TEHNICIENI/TEHNICIENE PENTRU OPERAŢIUNI ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI
INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
1

Administrator sistem documentar

administratoare/-e * '

2

Asistent pentru analiza sistemelor de calculatoare

asistentă/-e * ' e

3

Asistent pentru IAO
(inginerie asistată pe calculator )

asistentă/-e * ' e

4

Operator calculator electronic şi reţele

operatoare/-e * ' e

5

Operator de echipamente periferice calculator

operatoare/-e * ' e

6

Operator prompter

operatoare/-e * ' e

7

Operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii
operatoare/-e * ' e
electronice

8

Tehnician echipamente de calcul şi reţele

tehniciană/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3512
TEHNICIENI/TEHNICIENE PENTRU ASIGURAREA SUPORTULUI TEHNIC PENTRU
UTILIZATORI
1

Asistent comunicații (calculatoare)

asistentă/-e * ' e

2

Asistent pentru baze de date

asistentă/-e * ' e

3

Asistent programator

asistentă/-e * ' e programatoare * '

4

Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor

tehniciană/-e * '

GRUPA DE BAZĂ 3513
TEHNICIENI/TEHNICIENE REŢELE DE CALCULATOARE ŞI SISTEME
1

Tehnician pentru rețele de calculatoare

tehniciană/-e * '

2

Tehnician pentru suportul tehnic al rețelelor

tehniciană/-e * '
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GRUPA DE BAZĂ 3514
TEHNICIENI/TEHNICIENE WEB
1

Tehnician de site-uri web

tehniciană/-e * '

2

Webmaster

webmasteră/-e

GRUPA MINORĂ 352
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAŢIILOR ŞI AL
RADIODIFUZIUNII ŞI TELEVIZIUNII
GRUPA DE BAZĂ 3521
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN RADIODIFUZIUNE ŞI TELEVIZIUNE
1

Acustician cinematografic

acusticiană/-e * '

2

Asistent operator de cinema

asistentă/-e * ' e

3

Asistent operator complet telejurnalistic

asistentă/-e * ' e

4

Asistent teleoperator

asistentă/-e * ' e

5

Cameraman

cameramană/-e

6

Consultant în telemarketing

consultantă/-e *

7

Controlor emisii radio-TV

controloare/-e * '

8

Controlor şi recondiţioner filme

controloare/-e * '

9

Designer audio

designeră/-e e

10

Designer video

designeră/-e e

11

Editor imagine

editoare/-e * '

12

Electrician iluminare filmare

electriciană/-e * '

13

Maistru aparate video şi sunet

maistră/-e

14

Maşinist de scenă

mașinistă/-e * '

15

Maşinist mecanic traweling

mașinistă/-e * ' mecanică/-e

16

Mecanic cameră filmare

mecanică/-e * '

17

Mecanic de cinema

mecanică/-e * '

18

Montor

montoare/-e * '

19

Montor emisie

montoare/-e * '

20

Montor imagine

montoare/-e * '
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21

Montor negative

montoare/-e * '

22

Montor pozitive

montoare/-e * '

23

Montor scenă

montoare/-e * '

24

Operator audiovizual

operatoare/-e * ' e

25

Operator complet telejurnalistic

operatoare/-e * ' e

26

Operator de sunet

operatoare/-e * ' e

27

Operator de telemarketing

operatoare/-e * ' e

28

Operator emisie-recepţie

operatoare/-e * ' e

29

Operator filmări combinate

operatoare/-e * ' e

30

Operator imagine

operatoare/-e * ' e

31

Operator imagine (fotooperator) de bord

operatoare/-e * ' e

32

Operator înregistrări sonore

operatoare/-e * ' e

33

Operator înregistrări video

operatoare/-e * ' e

34

Operator-regizor de cinema

operatoare/-e * ' e regizoare * '

35

Operator la filmarea diapozitivelor

operatoare/-e * ' e

36

Operator la înregistrările magnetice

operatoare/-e * ' e

37

Operator la înregistrările video

operatoare/-e * ' e

38

Operator producţieradio-TV

operatoare/-e * ' e

39

Operator televiziune

operatoare/-e * ' e

40

Operator truka

operatoare/-e * ' e

41

Radioelectronist staţii de emisie radio-TV

radioelectronistă/-e

42

Recuzitor

recuzitoare/-e * '

43

Restaurator filmocopii

restaurator/-e * '

44

Retuşor subtitluri

retușoare/-e * '

45

Senzitometrist

senzitometristă/-e

46

Sonorizor

sonorizoare/-e

47

Tehnician aerofotogramometrist

tehniciană/-e * '

48

Tehnician de echipamenteTV

tehniciană/-e * '
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49

Tehnician iluminat tehnologic

tehniciană/-e * '

50

Tehnician înregistrare sonoră

tehniciană/-e * '

51

Tehnician laborator aerofotografic

tehniciană/-e * '

Tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi
52
sunet
Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere
53
video,control acces

tehniciană/-e * '
tehniciană/-e * '

54

Tehnician radioelectronist

tehniciană/-e * ' radioelectronistă/-e

55

Tipăritor la subtitrare

tehniciană/-e * '

56

Zugrav la finisarea decoraţiilor

zugravă/-e

GRUPA DE BAZĂ 3522
TEHNICIENI/TEHNICIENE ÎN TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
1

Electromecanic sisteme de radio

electromecanică/-e * '

2

Electromecanic telecomunicaţii

electromecanică/-e * '

3

Electromecanic televiziune (radioteleviziune)

electromecanică/-e * '

4

Inspector exploatare poştală

inspectoare/-e * '

5

Maistru transporturi, poştă şi telecomunicaţii

maistră/-e

6

Operator de sunet radio difuziune

operatoare/-e * ' e

7

Operator reţele de telecomunicaţii

operatoare/-e * ' e

8

Pilonist antenist

pilonistă/-e

9

Radioelectronist staţii radio relee şi satelit

radioelectronistă/-e

10

Sonorizor radiofuziune

sonorizoare/-e

11

Şef formaţie sisteme radiante (antene)

șefă /-e * '

12

Tehnician construcţii telefonice

tehniciană/-e * '

13

Tehnician control obiectiv

tehniciană/-e * '

14

Tehnician la exploatarea şi repararea mijloacelor de
prelucrare a informaţiei de zbor

tehniciană/-e * '

15

Tehnician-operator radio

tehniciană/-e * '- operatoare * '

16

Tehnician prelucrare informaţie de zbor

tehniciană/-e * '

17

Tehnician proiectant transporturi şi comunicaţii

tehniciană/-e * ' proiectantă/-e * '
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18

Tehnician radiolocaţii

tehniciană/-e * '

Tehnician radionavigaţie, radiolocaţie şi
19
telecomunicaţii

tehniciană/-e * '

20

Tehnician reţele de telecomunicaţii

tehniciană/-e * '

21

Tehnician staţii de emisie radio-TV

tehniciană/-e * '

22

Tehnician staţii radio relee şi satelit

tehniciană/-e * '

23

Tehnician transporturi, poştă şi telecomunicaţii

tehniciană/-e * '
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