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CUVÂNT ÎNAINTE

În 2008, Parlamentul European a fost una dintre primele organizații internaționale
care a adoptat orientări privind limbajul neutru din perspectiva genului în mai multe
limbi. Sunt mulțumit că, de atunci, multe alte instituții și organizații au adoptat
orientări similare. Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a acestor orientări și pentru a
ține cont de evoluțiile lingvistice și culturale, Grupul de lucru la nivel înalt pentru
egalitate de gen și diversitate a solicitat serviciilor Parlamentului să actualizeze
orientările privind limbajul neutru din perspectiva genului, care oferă sfaturi practice
în toate limbile oficiale cu privire la utilizarea unui limbaj corect din perspectiva
egalității de gen și a incluziunii.

În numele Grupului la nivel înalt, salut cu mare plăcere această ediție actualizată a
orientărilor privind limbajul neutru din perspectiva genului, care este rezultatul unei
colaborări strânse între serviciile lingvistice și administrative implicate.

Parlamentul European rămâne în continuare la fel de angajat să folosească un limbaj
neutru din perspectiva genului în comunicările sale scrise și orale. Invit acum serviciile
competente să facă cunoscute aceste orientări actualizate și să atragă atenția asupra
importanței utilizării lor în publicațiile și comunicările parlamentare.

Dimitrios Papadimoulis
Vicepreședinte
Președintele Grupului de lucru la nivel înalt pentru egalitate de gen și diversitate

© Parlamentul European 2018



3

CE ÎNSEAMNĂ NEUTRALITATEA GENULUI ÎN LIMBĂ?

Limbajul neutru sau incluziv din perspectiva genului depășește conceptul de corectitudine
politică. Limbajul reflectă și influențează în mod semnificativ atitudinile, comportamentele și
percepțiile oamenilor.

Încă din anii ’80 s-au făcut eforturi pentru a oferi un tratament egal tuturor genurilor/sexelor,
propunând un limbaj neutru din perspectiva genului/corect din perspectiva
genului/nonsexist, astfel încât niciunul dintre genuri să nu fie privilegiat și să nu se perpetueze
prejudecățile de gen.

În acest context, în ultimii zece ani au fost elaborate și aplicate numeroase ghiduri, la nivel
național și internațional. O serie de instituții internaționale și europene (cum ar fi Organizația
Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Internațională a Muncii,
Parlamentul European și Comisia Europeană), asociații profesionale, universități, agenții de
presă și publicații majore au adoptat orientări pentru folosirea nonsexistă a limbajului, fie sub
formă de documente separate, fie ca recomandări specifice incluse în ghidurile lor stilistice.
În Uniunea Europeană, multe state membre au dezbătut, de asemenea, politici lingvistice și
au propus astfel de ghiduri la diferite niveluri.

Limbajul neutru din perspectiva genului este un termen generic, care
cuprinde utilizarea limbajului nonsexist, a limbajului incluziv sau a
limbajului corect din perspectiva genului. Limbajul neutru din perspectiva
genului se folosește pentru a evita exprimări care ar putea fi interpretate
ca fiind subiective, discriminatorii sau devalorizante plecând de la premisa
că unul dintre sexe/genuri sociale reprezintă norma. Folosirea limbajului
corect din perspectiva genului și a limbajului incluziv contribuie, de
asemenea, la reducerea stereotipurilor de gen, promovează schimbarea
socială și realizarea egalității de gen.
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LIMBAJUL NEUTRU DIN PERSPECTIVA GENULUI
ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

1. CONTEXTUL GENERAL

Principiul egalității de gen și al nediscriminării pe criterii de gen este profund ancorat în tratate
și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a fost susținut de Parlamentul
European în repetate rânduri. Limbajul utilizat în Parlament ar trebui, prin urmare, să reflecte
acest lucru.

În acest scop, obiectivul acestui ghid este de a garanta că limbajul nonsexist și incluziv este
folosit, în măsura posibilului, și în documentele și comunicările Parlamentului în toate limbile
oficiale.

Scopul acestui ghid nu este de a-i constrânge pe autorii textelor din Parlamentul European să
respecte un set obligatoriu de norme, ci mai degrabă de a încuraja serviciile administrative să
acorde atenția cuvenită aspectelor legate de gen în limbajul folosit ori de câte ori redactează,
traduc sau interpretează.

Desigur, trebuie subliniat faptul că traducătorii au obligația de a reda textele în limba lor în
mod fidel și corect. Dacă autorul folosește în textul/discursul său în mod intenționat forme
specifice de gen, traducerea trebuie să respecte această intenție. Din acest motiv, este extrem
de important ca autorii/autoarele de texte din Parlament să țină seama efectiv de principiile
limbajului neutru din perspectiva genului.

În ceea ce privește interpretarea, serviciile Parlamentului și-au asumat pe deplin
angajamentul de a asigura un limbaj neutru din perspectiva genului și de a respecta principiile
asociate ale nediscriminării, recunoașterii și egalității. În consecință, acest ghid este pus la
dispoziție online și reprezintă o parte integrantă a pregătirii interpreților în vederea
reuniunilor. Interpreții sunt conștienți de standardele limbajului neutru din perspectiva
genului în limbile lor de lucru. Totuși, interpretarea simultană este o activitate foarte rapidă
și intensă ce presupune anumite constrângeri, cum ar fi ritmul rapid de susținere a
discursurilor, necesitatea de a respecta caracterul propriu al vorbitorului și intențiile acestuia,
evitarea interferențelor editoriale, precum și caracteristicile specifice limbajul vorbit, spre
deosebire de cel scris. Acestea pot crea, ocazional, dificultăți de integrare a limbajului neutru
din perspectiva genului.
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2. ELEMENTE SPECIFICE PARLAMENTULUI

Acest ghid trebuie să reflecte două caracteristici specifice activității Parlamentului: în primul
rând, mediul de lucru multilingv și, în al doilea rând, rolul Parlamentului de legiuitor la nivel
european.

(a) Contextul multilingv

În mediul multilingv al Parlamentului European, principiile limbajului neutru/limbajului
incluziv din perspectiva genului presupun aplicarea unor strategii diferite în diversele limbi
oficiale, în funcție de tipologia gramaticală a fiecărei limbi.

În ceea ce privește exprimarea genului gramatical în limbile oficiale ale Uniunii, se disting trei
categorii de limbi, respectiv de strategii de realizare a neutralității de gen corespunzătoare
acestora:

- Limbi cu gen natural (cum ar fi daneza, engleza și suedeza), în care substantivele care
desemnează persoane sunt în general neutre din punctul de vedere al genului și în care există
pronume personale specifice fiecărui gen. În aceste limbi tendința generală este de a se
reduce cât mai mult posibil utilizarea termenilor specifici fiecărui gen. Strategia lingvistică cel
mai des folosită în aceste limbi este neutralizarea. Pentru a evita referințele de gen, se pot
utiliza termeni neutri din punctul de vedere al genului, și anume cuvinte care nu sunt specifice
fiecărui gen și se referă la persoane în general, fără a face vreo referire la femei sau bărbați.
Astfel, „chairman” (președinte) este înlocuit de „chair” sau „chairperson”, „policeman”
(polițist) sau „policewoman” (polițistă) de „police officer” (ofițer de poliție), „spokesman”
(purtător de cuvânt) de „spokesperson”, „stewardess” (stewardesă) de „flight attendant”,
„headmaster” (director de școală) sau „headmistress” (directoare de școală) de „director” sau
„principal” etc. Această tendință de neutralizare a limbajului a condus la dispariția vechilor
forme de feminin, în vreme ce formele de masculin au devenit neutre (de exemplu, în engleză,
„actor” în loc de „actress”). Se folosește, de asemenea, limbajul incluziv, înlocuindu-se, de
exemplu, „he” (el) ca termen general de referință prin termenii „he or she” (el sau ea).

- Limbi cu gen gramatical (cum ar fi germana, limbile romanice și limbile slave), în care fiecare
substantiv are un gen gramatical, iar genul substantivelor și pronumelor care desemnează
persoane corespunde, de obicei, cu genul natural al obiectului de referință. Deoarece este
aproape imposibil, din punct de vedere lexical, să se creeze, pornind de la cuvinte existente în
limba respectivă, forme neutre din perspectiva genului care să fie acceptate pe scară largă, s-
au căutat și recomandat abordări alternative mai ales în limbajul administrativ și politic.

Feminizarea (adică utilizarea termenilor feminini corespunzători celor masculini sau utilizarea
ambilor termeni) este o abordare din ce în ce mai utilizată în aceste limbi, mai ales în contexte
profesionale. De exemplu, denumirea funcțiilor și a profesiilor este la feminin atunci când se
face referire la femei. Majoritatea ocupațiilor fiind desemnate tradițional prin substantive de
gen gramatical masculin, se resimte o puternică discriminare. Există foarte puține excepții, de
obicei substantivele ce denotă ocupații tradițional feminine, cum ar fi „asistentă” sau
„moașă”. Din acest motiv, au început să se creeze și să fie tot mai des folosite echivalente
feminine pentru practic toate funcțiile de gen masculin („Kanzlerin”, „présidente”, „sénatrice”,
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„assessora” etc.). De asemenea, în multe limbi este tot mai acceptată înlocuirea masculinului
generic prin forme duble pentru termeni de referință specifici (‘tutti i consiglieri e tutte le
consigliere’).

Astfel, folosirea termenilor generici la masculin nu mai reprezintă practica absolută, chiar și în
textele legislative. De exemplu, în versiunea în limba germană a Tratatului de la Lisabona,
termenul generic de „cetățeni” figurează de asemenea ca „Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger” (cetățeni ai/cetățene ale Uniunii).

- Limbi fără gen gramatical (cum ar fi estona, finlandeza și maghiara), în care nu există nici
gen gramatical, nici gen pronominal. În general, pentru aceste limbi nu este nevoie de o
strategie anume pentru a realiza incluziunea genului, cu excepția unor cazuri foarte specifice
care sunt discutate în ghidurile dedicate acestor limbi.

(b) Parlamentul European în rolul de legiuitor

Modul în care limbajul ține cont de dimensiunea de gen într-un text depinde în mare măsură
de tipul și registrul textului respectiv.

Autorii trebuie să se asigure că soluția aleasă este potrivită pentru fiecare tip de text, dar și
pentru uzul viitor, garantând în același timp o vizibilitate suficientă tuturor genurilor la care
se face referire.

De exemplu, ceea este acceptabil într-un discurs („Ladies and Gentlemen” - „Doamnelor și
domnilor”) sau în adresarea directă („Dear Sir or Madam” - „Stimată doamnă/Stimate domn”
la începutul unei scrisori) nu se încadrează întotdeauna în cerințele de redactare a textelor
legislative (care trebuie să fie simple, clare, precise și coerente) și nu se pretează anumitor
soluții de redactare ce vizează neutralitatea din perspectiva genului. Acestea pot crea
ambiguitate în ceea ce privește obligațiile prezentate în text, cum ar fi alternarea formelor de
masculin și de feminin sau utilizarea exclusivă a formei feminine în anumite documente și a
formei masculine în altele.

În măsura posibilului și respectând necesitatea de claritate, ar trebui evitată în textele
legislative folosirea unui limbaj care nu este incluziv și mai ales a masculinului generic.
Numeroase organisme legislative din statele membre au adoptat deja recomandări în acest
sens.
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ASPECTE COMUNE MAJORITĂȚII LIMBILOR

Deși modalitățile specifice de evitare a limbajului sexist diferă de la o limbă la alta,
următoarele probleme apar în majoritatea limbilor.

1. UTILIZAREA GENERICĂ A GENULUI MASCULIN

În majoritatea limbilor cu gen gramatical, convenția gramaticală prevede folosirea genului
masculin cu valoare „incluzivă” sau „generică” pentru grupuri care includ ambele sexe, în
vreme ce femininul are valoare „exclusivă”, adică desemnează numai femei. Această utilizare
generică sau neutră a genului masculin este percepută deseori ca fiind discriminatorie față de
femei.

Majoritatea limbilor cu gen gramatical și-au dezvoltat propriile strategii de evitare a utilizării
generice a genului masculin. În ghidurile specifice de la sfârșitul acestei broșuri sunt
prezentate strategiile relevante pentru fiecare limbă. Ar trebui, însă, evitate soluțiile care
afectează lizibilitatea textelor, cum ar fi formele combinate („s/he”, „him/her” - „el/ea”).

În plus, în multe limbi se folosesc substantive masculine pentru a desemna concepte care se
referă atât la bărbați, cât și la femei, acest lucru fiind evident mai ales în limba engleză, unde
„man” (bărbat/om) apare într-o gamă largă de expresii idiomatice, de exemplu „manpower”
(mână de lucru), „layman” (laic, profan), „man-made” (făcut de om, artificial), „statesmen”
(politicieni), „committee of wise men” (comitet de experți). Această practică ar trebui
descurajată. În cele mai multe cazuri, expresiile respective pot fi actualizate, pentru a reflecta
o perspectivă de gen neutră, odată ce se conștientizează această problemă.

Prin combinarea diferitelor strategii (a se vedea ghidurile specifice), ar trebui să fie posibilă,
în majoritatea cazurilor, aplicarea principiului neutralității de gen și a corectitudinii în
textele Parlamentului.

2. NUME DE PROFESII ȘI DE FUNCȚII

Atunci când se face referire la funcții în textele Parlamentului, se folosesc termeni generici în
limbile cu gen natural și în limbile fără gen gramatical, iar forma de masculin poate fi utilizată,
în mod excepțional, în limbile cu gen gramatical (de exemplu, „chaque député ne peut soutenir
qu’une candidature” - „Fiecare deputat poate susține o singură candidatură”).

În cazul în care genul persoanei este relevant pentru punctul de vedere exprimat sau atunci
când se face referire la persoane individuale, ar trebui folosiți termeni specifici în care se face
acordul de gen, în special în limbile cu gen gramatical (de exemplu, la „haute représentante
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité” - „Înalta Reprezentantă a
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate”). La modul general, trebuie respectate
preferințele fiecărei persoane în ceea ce privește formula de adresare („Madame le Président”
sau „Madame la Présidente” - Doamna președinte sau Doamna președintă).

De asemenea, anunțurile de posturi vacante ar trebui redactate într-un limbaj incluziv din
perspectiva genului, pentru a încuraja să candideze atât bărbații, cât și femeile.
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3. FOLOSIREA FORMULELOR DE ADRESARE

În unele limbi (de exemplu franceza și germana), formule precum „Madame”,
„Mademoiselle”, „Frau” sau „Fräulein” („doamnă”, „domnișoară”) indicau, la origine, starea
civilă a femeilor în cauză. De-a lungul timpului, acest lucru s-a schimbat, iar utilizarea acestor
formule de adresare nu mai reflectă starea civilă. Practica administrativă urmează și ea
această tendință. De exemplu, „Mademoiselle” (domnișoară, în limba franceză) este eliminat
treptat din formularele administrative în țările francofone, rămânând ca variante doar
„Madame” (doamna) și „Monsieur” (domnul). În textele Parlamentului, se preferă să se
renunțe la „Monsieur”, „Frau”, „Ms” etc. în favoarea numelui complet al persoanei respective.
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CONCLUZII

Parlamentul și-a asumat angajamentul de a respecta egalitatea de gen și nediscriminarea pe
criterii de gen. Utilizarea unui limbaj care să țină cont de dimensiunea de gen este unul dintre
modurile de a transpune în practică acest angajament. În Parlament sunt reprezentate o
multitudine de limbi și de culturi, ceea ce înseamnă că nu există o „soluție universală” pentru
această chestiune, dar că în fiecare context specific trebuie căutate soluții adecvate, ținând
seama de parametrii lingvistici și culturali relevanți. În a doua parte a acestui ghid puteți găsi
soluții practice pentru limba română.

În folosirea limbajului neutru din perspectiva genului, trebuie să se ia în considerare rolul
Parlamentului de legiuitor european. Nu orice soluție care ar putea fi folosită în alte
circumstanțe se poate aplica în contextul legislației, unde este nevoie de claritate, simplitate,
precizie și consecvență.

Limbajul neutru are mai multe șanse de a fi acceptat de utilizatori dacă este
firesc și simplu. Ar trebui să se caute variante cu adevărat neutre sau
incluzive din perspectiva genului și în același timp să se țină seama de
natura multilingvă a mediului de lucru din Parlament și de normele
specifice de redactare a legislației. Acest ghid se dorește a fi o sursă de
inspirație pentru serviciile administrative ale Parlamentului în această
privință.
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LIMBAJUL INCLUZIV/NONSEXIST ÎN LIMBA ROMÂNĂ

În limba română, fiind o limbă cu gen gramatical marcat (masculin/feminin/neutru), nu se
poate crea un limbaj propriu-zis neutru din punctul de vedere al genului. Pentru a reflecta
realitățile socio-profesionale contemporane, dar și experiențele și identitățile femeilor, și
limba folosită trebuie să fie cât mai incluzivă. Dacă menținem la modul absolut ca normă genul
masculin ca formă unică acceptată oficial pentru numele de profesii, ocupații, titluri și funcții,
nu facem decât să perpetuăm stereotipurile de gen și discriminarea de gen. Limba nu numai
reflectă realitatea, ci o și modelează, iar schimbările sociale și de mentalități din ultimele
decenii trebuie reflectate și la nivel lingvistic, prin mijloacele de care dispune limba română.

Ca în toate limbile romanice, codificarea genului lingvistic în limba română reflectă un puternic
androcentrism lingvistic. Astfel că genul gramatical masculin, (în special în denumirea
funcțiilor, profesiilor, ocupațiilor, titlurilor) este considerat în mod tradițional prestigios,
oficial. Forma de feminin este percepută ca formă secundară, derivată din cea de masculin.
„În cultura românească de azi, folosirea formei masculine pentru profesii și funcții e percepută
ca o caracteristică (tradițională, conservatoare) a stilului oficial, ceremonios (...)” afirma nu
demult o reputată lingvistă. (Rodica Zafiu, 2013, „Prefecta și domnișoara student”, Dilema
Veche, nr 507).

Pentru a reflecta realitățile sociale din ultimele decenii, evoluțiile ideologice, dar mai ales
cadrul juridic antidiscriminare al UE, în diverse țări din Uniunea Europeană (Franța, Spania,
Germania etc.) și nu numai, au fost demarate și implementate inițiative oficiale, la nivel de
ministere și agenții, de feminizare a numelor de profesii (a se vedea de exemplu Ghidul de
feminizare a numelor de meserii din Franța - Femme, j'écris ton nom -
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/994001174/index.shtml).

În limba română, însă, se înregistrează, dimpotrivă, o tendință opusă de masculinizare a unor
profesii care au deja forme de feminin, de exemplu doamna director, doamna senator, în loc
de doamna directoare, doamna senatoare etc. Lingviștii explică fenomenul ca fiind o
consecință a „percepției la nivelul limbii române a masculinului ca trăsătură a stilului oficial,
politicos ori ca reflectare a respectului față de integritatea profesiei/funcției în relație cu
integritatea morfologică a cuvântului” (Roxana Joița, 2016, „Feminizarea numelor de profesii
în domeniul mass-mediei”, Editura Universității București, p. 292).
În ultimii ani, și la noi, din ce în ce mai multe voci, din mediul academic, din presă, dar și din
mediul politic și societatea civilă au început să pledeze pentru recunoașterea și folosirea
oficială (nu numai în registru informal, familiar) a corespondentelor feminine în numele
profesiilor, funcțiilor, titlurilor.

Încă din anii 2000, diverse organizații sau actori politici au cerut o „revoluție de dicționar”
pentru a nu mai avea denumiri ale profesiilor exclusiv la masculin (2006, Cartea neagră a
egalității de șanse între femei și bărbați în România, Societatea de Analize Feministe ANA, p.
19).

Treptat, la nivelul uzului curent, feminizarea lexicului profesional a început să fie reflectată și
în lucrările lexicografice (în special în DOOM2 și DEX2). Astfel că apar recunoscute în uz o serie
de forme de feminin: decană, politiciană, senatoare, abatesă, astronaută, halterofilă,
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grefieră, coraportoare, mineralogă (rar), dirigintă, modelieră, modelatoare, dialectologă,
etimologă, filologă, meteorologă. Au început să fie menționate și echivalentele feminine ale
substantivelor care denumesc profesii terminate în sufixul -log, substantive care circulă de
mai multă vreme în varianta literară a limbii: biologă, psihologă, stomatologă etc.

În afara cadrului lexicografic, care se actualizează greu și, de obicei, cam o dată la 10 ani, în
presă, în discursul public, în literatura academică apar din ce în ce mai multe forme de feminin
ale profesiilor (oficial încă) masculine. Aceste feminine se formează cel mai adesea cu sufixul
moțional -ă (agentă, arbitră, bancheră, cameramană, designeră, manageră, masterandă,
ministră, lideră de partid, office-manageră, asistentă-manageră). Vechile sufixe de feminin -
iță și -easă sunt mai puțin productive și încep să fie evitate din cauza conotațiilor peiorative
sau diminutivale: doctoriță, decăniță, primăriță/primăreasă, notăriță. Astfel de feminine sunt
percepute ca aparținând mai mult registrului familiar.

La nivel oficial, în 2010 a apărut în presă o inițiativă a Agenției Naționale pentru Egalitate de
Șanse între Femei și Bărbați de a introduce în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR)
variantele feminine ale numelor de profesii, în colaborare cu Institutul de Lingvistică „Iorgu
Iordan - Al. Rosetti”. („Doctor, doctoră sau doctoriță? Limba română le-ar putea face dreptate
femeilor. Numele de profesii, trecute și la feminin”, Gândul, 5 mai 2010 -
http://www.gandul.info/reportaj/doctor-doctora-sau-doctorita-limba-romana-le-ar-putea-
face-dreptate-femeilor-numele-de-profesii-trecute-si-la-feminin-6093445). Din păcate, ne
aflăm încă la stadiul de discuții, pentru că și ultima încercare făcută în 2016 a rămas fără
rezultat.

Dacă vom consulta ultima variantă actualizată a COR din 2017, vom vedea că din 4307 de
ocupații clasificate, avem un singur dublet masculin-feminin recunoscut oficial pentru numele
de profesii: stareț-stareță, dar și câteva nume de ocupații exclusiv feminine: soră medicală
șefă, moașă-șefă, femeie de serviciu, călcătoreasă lenjerie, curățătoreasă/spălătoreasă
lenjerie și menajeră, precum și îngrijitoare de copii/bătrâni la domiciliu/bolnavi la domiciliu/la
unități de ocrotire socială și sanitară, lenjereasă de hotel, cameristă hotel, guvernantă. Se
observă așadar, că la nivelul oficial al recunoașterii ocupațiilor, femininul profesional este în
continuare legat de atribuțiile casnice tradiționale: curățenia și îngrijirea copiilor și a celor
suferinzi.

În schimb, întâlnim în mod neașteptat și „netradițional” termeni precum remaieur ciorapi și
broder la gherghef. Dintre profesiile moderne apare menționat numai la feminin doar
stewardesă. Și chiar și ocupațiile recente, făcute de femei sunt tot/numai la masculin: asistent
maternal . COR se dovedește a fi mai receptiv față de anglicisme, pe care le adoptă in corpore:
specialist în activitatea de coaching, brand manager, copywriter.

Realitatea pieței muncii din România, în care femeile și bărbații nu mai au ocupații diferite,
segregate pe gen, duce la multe inovații lingvistice, dar și la situații paradoxal ironice. De pildă,
apar anunțuri de muncă care afirmă: Angajăm femeie de serviciu (poate să fie și bărbat)!

Perceperea și recomandarea masculinului generic ca fiind mai prestigios a condus la o slăbire
a numelor de profesii și funcții la feminin ca nivel de acceptare. Dar dinamica limbii
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contemporane, mai ales la nivelul uzului în presă, pe internet și în rândul generațiilor tinere
pune în discuție validitatea normei/cutumei tradiționale.
*************

Recomandările următoare se adresează traducătoarelor și traducătorilor români din
Parlamentul European (PE), celor care redactează sau editează texte în limba română. În
redactarea lor s-a ținut seama de realitățile lingvistice contemporane, de tensiunile dintre uz
și normă din limba română, dar și de imperativele activităților într-un mediu politic
multicultural și multilingv ca cel din PE.

Dacă în ediția precedentă a Ghidului, au fost identificate 29 de denumiri de funcții și profesii
care nu aveau forme de feminin sau cu forme de feminin neintrate încă în uz, în momentul de
față această listă s-a redus la 6 substantive: chirurg, critic, diplomat, istoric, medic, miner.

- PROFESII ŞI FUNCŢII CU FORME DE FEMININ RECENTE (care acum 10 ani nu erau folosite la
feminin)

- atașată de presă, bancheră, comisară, conferențiară, decană, doctoră, expertă națională,
guvernatoare, impresară, jurist-consultă, lectoră, ministră, observatoare, prefectă,
primară, psihologă, redactoră, rectoră, trezorieră.

- PROFESII ŞI FUNCŢII CU FORMĂ RECUNOSCUTĂ DE FEMININ

Lista de mai jos conține forme de feminin atestate în DEX/DOOM/gramatici sau
recomandate (sau care nu sunt nerecomandate) de către Academia Română și care au intrat
în uz de mai multă vreme.

Întrucât limba este în continuă transformare și reflectă schimbările sociale, culturale și de
mentalitate, lista rămâne desigur deschisă.

Nr. crt. Profesie/Funcție Feminin
1. administrator administratoare
2. analist analistă (fără determinant)
3. arhitect arhitectă
4. asistent asistentă
5. autor autoare
6. avocat avocată
7. candidat candidată
8. cercetător cercetătoare
10. comentator comentatoare
11. consilier consilieră
12. contabil contabilă
13. coordonator coordonatoare
14. delegat delegată
15. deputat, domnul deputat /deputată, doamna deputată
16. director (general/adjunct) directoare (generală/adjunctă)
17. director de proiect directoare de proiect
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18. domnul ambasador doamna ambasadoare
19. economist economistă
20. editor editoare
21. fizician fiziciană
22. funcționar funcționară
23. inginer ingineră
24. inspector inspectoare
25. interpret interpretă
26. jurist juristă
27. jurnalist jurnalistă
28. membru membră
28a. ministru(adjunct) ministră (adjunctă)
29. pictor pictoriță
30. președinte (executiv etc.) președintă (executivă etc.)
31. prezentator prezentatoare
32. producător producătoare
33. profesor, domnul profesor Y profesoară, doamna profesoară X
34. publicist publicistă
35. purtător de cuvânt purtătoare de cuvânt
36. raportor raportoare
37. realizator realizatoare
38. reporter reporteră
39. reprezentant reprezentantă (Înaltul Reprezentant/Înalta

Reprezentantă)
40. scriitor scriitoare
41. sculptor sculptoriță
42. Secretar de Stat Secretară de Stat
43. șef șefă
44. senator senatoare
45. stagiar stagiară
46. titular titulară
47. traducător traducătoare

O evoluție similară au suferit-o și denumirile de ocupații/funcții cu determinant. Dacă în urmă
cu 10 ani, denumirile de funcții/profesii la feminin când erau însoțite de determinant erau
folosite exclusiv la masculin doamna ministru, doamna director, acum uzul atestă din ce în ce
mai des și formele feminine: doamna directoare, doamna ministră. De asemenea, sunt
atestate frecvent forme precum: cercetătoare științifică, comentatoare politică, asistentă-
șefă, inspectoare șefă, consilieră șefă, funcționară superioară, ingineră șefă, Secretară de stat,
ministră adjunctă, membră de partid.

În consecință, se recomandă pe cât posibil, folosirea formelor de feminin în toate contextele
relevante, mai ales în cazul în care referințele sunt explicit feminine (de exemplu: Federica
Mogherini, Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru Afaceri externe și politică de securitate),
alături de folosirea cât mai redusă a masculinului generic.
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De asemenea, se recomandă evitarea folosirii unor construcții lexicale de tipul: deputat-
femeie, ministru-femeie, lucrător-femeie în favoarea termenilor deja existenți în limbă
deputată, ministră, lucrătoare, mai ales în traducerea sintagmelor din engleză: female-
member (of Parliament), female/woman minister, female worker etc. Spre deosebire de limba
engleză, română poate marca genul substantivelor prin sufixe moționale și nu este necesară
folosirea unor construcții artificiale.

În măsura posibilului, se recomandă și evitarea folosirii absolute a masculinului generic în
textele legislative, fără a se încărca totuși textul cu dublete masculin/feminin. În cazul textelor
mari, se poate face o precizare legată de caracterul incluziv/nonsexist al termenilor la
începutul textului, practică curentă în lumea anglo-saxonă.

ACORDUL SUBSTANTIVULUI

În contexte generale, dacă nu se cunoaște genul persoanei, substantivul care denumește o
funcție/un titlu poate rămâne la masculin, din motive de claritate și fluiditate a textului.

De ex. Comisarul desemnat este numit după ce este audiat de comisia competentă.
La reluarea termenului în propoziția următoare se poate folosi un pronume demonstrativ la
masculin sau un dublet m/f: Acesta/aceasta își preia funcțiile … (în special dacă în textul
original este subliniată posibilitatea ca persoana respectivă să fie o femeie).

Dacă se cunoaște genul persoanei, se face acordul gramatical corespunzător:
- la masculin: Ia cuvântul comisarul pentru protecția consumatorilor. Acesta începe prin a
răspunde întrebărilor ...
sau
- la feminin: Fosta comisară europeană Viviane Reding a declarat că. Aceasta(Ea) a mai
menționat ... .

ACORDUL PARTICIPIULUI

În adresarea directă, se recomandă folosirea ambelor forme, masculin și feminin
Sunteţi invitat(ă) să vă depuneți candidatura înainte de 20 martie.

În adresarea indirectă se poate folosi forma dublă m./f. la începutul frazei
Participanții și participantele sunt invitați să completeze formularul atașat.
sau
Participanții/participantele sunt invitați/invitate să completeze formularul atașat.

TRADUCEREA CUVÂNTULUI GENDER

În ultimii ani, termenul gender a început să fie tradus din ce în ce mai mult prin gen. Lărgirea
câmpului semantic al cuvântului „gen” pentru a include aspecte socio-culturale care creează
anumite reprezentări ale „masculinului” și „femininului” este ireversibilă și în limba română.
Sintagmele construite cu ajutorul cuvântului „gen” s-au răspândit deja nu numai la nivel
academic, profesional (ONG- uri), ci și oficial (Camera deputaților, Ministerul Justiției etc.).
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Astfel că termeni precum gender relations care poate în urmă cu un deceniu era tradus ca
relațiile între sexe, acum se traduce prin relațiile de gen. În formularele oficiale, administrative
mai ales, gender se traduce prin sex în contexte precum female/male gender - de sex
masculin/feminin.

Gender se poate traduce prin expresii care conțin cuvintele „bărbați” și „femei”, mai ales
sintagma gender equality - egalitatea între bărbați și femei, în sinonimie perfectă cu termenul
egalitatea de gen. Nu trebuie făcută confuzie însă între egalitatea de șanse între bărbați și
femei (egalitate circumscrisă în general domeniului ocupării forței de muncă, a accesului la
educație etc.) și egalitatea de gen/egalitatea între bărbați și femei, care desemnează
egalitatea în toate domeniile vieții sociale și private.

Gender se traduce numai prin cuvântul „gen” în sintagme precum:
studii de gen (gender studies)
dimensiune de gen (gender dimension)
perspectivă de gen (gender perspective)
cote de gen (gender quoatas)
identitate de gen (gender identity)
integrarea perspectivei de gen (gender mainstreaming)

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Grupul la nivel înalt privind egalitatea de gen și diversitatea,

Tot prin cuvântul gen se traduce gender și în toate cazurile în care reiese clar că intenția
persoanei care a redactat textul este de a face o distincție între sexul biologic și ansamblul
caracteristicilor sociale sau culturale dobândite sau asociate celor două sexe biologice.

CONCLUZIE

Având în vedere toate elementele de mai sus, în special dinamica limbii române
contemporane și imperativul legislativ al nediscriminării, se recomandă ca în măsura
posibilului, limbajul scris sau vorbit folosit în cadrul PE să fie cât mai incluziv posibil, și cât mai
deschis către viitor.


