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Cu toate c, exist, foarte multe lucr,ri de terminologie, pân, acum nu a
fost elaborat, o defini4ie a termenului, care s, fie acceptat, de to4i cercet,torii.

Definirea termenului r,mâne principala problem, a cercet,rii
terminologice. În general, lingvi5tii sunt de acord cu defini4ia potrivit c,reia
termenii sunt un grup de cuvinte care se deosebesc de celelalte cuvinte din
limba literar,, 5i termenul se opune netermenului (Kapanadze, 1965, 76).

Termenul este cuvântul sau îmbinarea de cuvinte din limbajul special,
creat pentru exprimarea exact, a no4iunilor speciale 5i pentru denumirea
obiectelor speciale. Termenul este cuvântul din fondul lexical al unei limbi cu
un sens lexical determinat, având un caracter specializat, folosit cu func4ia lui
principal, întrun sistem terminologic oarecare. Termenii (lat. terminus
‘limit,’) sunt cuvinte care, spre deosebire de cuvintele lexicului comun, au o
arie de folosire 5i un sens lexical foarte bine definite.Termenul este elementul
unei terminologii sau al unui limbaj specializat, reprezentând denumirea
cuno5tin4elor din acest domeniu. Cei mai mul4i termeni au un caracter
conven4ional, pentru c, termenul este un simbol, un stimul fizic, reprezentând
conven4ional, prin cuvânt (litere, cifre, pictograme) o no4iune sau un obiect
individual (Dic�ionar general de �tiin�e, 506). Termenul este cuvântul sau
îmbinarea de cuvinte cu sfer, special, de întrebuin4are care denume5te o
no4iune 5tiin4ific, 5i care are valoare definitorie (Danilenko, 1971, 11).
Termenul este cuvântul sau îmbinarea de cuvinte cu sens special
(GolovinKobrin, 1987, 5).

În dic4ionarul alc,tuit de O. S. Ahmanova întâlnim urm,toarea
defini4ie: „f;:AEB – <K?@? EKE <K?@?<?J;=9BE; <P;GE9KSB?H? (B97JB?H?,
=;8BEJ;<F?H? E =.P.) IQCF9, <?QN9@9;A?; (P:EBEA9;A?;, Q9EA<=@7;A?; E
=.P.) NKI =?JB?H? @C:9L;BEI <P;GE9KSBC8 P?BI=ED E ?V?QB9J;BEI
<P;GE9KSBC8 P:;NA;=?@” (Ahmanova, 1969, 164). O. S. Ahmanova consider,
c, termenul apare ca rezultat al observ,rii generalizate, al abstrac4iei 5tiin4ifice,
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procesul apari4iei termenului putând fi sintetizat astfel: obiectul – reflectarea
lui în con5tiin4a omului – no�iunea (ca abstrac4ie 5tiin4ific,) – cuvânt/termen
(ca rezultat al acestei abstrac4ii.

D. S. Lotte consider, termenul o unitate lexical, specific, înzestrat, cu
capacitatea de a exprima o no4iune special, 5i de a o servi ca denumire pentru
un obiect special din diferite sfere (Lotte, 1941, 56), iar terminologia un sistem
de termeni aflat în raport de reciprocitate cu sistemul de no4iuni al unei
discipline oarecare (Lotte, 1970, 4). Acela5i lucru este subliniat 5i de c,tre A.
A. Reformatski, care situeaz, pe primul plan corela4ia termenului 5i a no4iunii
în 5tiin4, (Reformatski, 1959, 6).
Dup, cum arat, Reformatski, de cele mai multe ori, în defini4iile date
termenului din dic4ionarele explicative se reunesc terminologia, nomenclatura
5i frazeologia special, pe care trebuie s, le diferen4iem (Reformatski, 1986,
168).

G. O. Vinokur remarca faptul c, orice cuvânt poate s, fie termen. O
unitate lexical, poate s, fie atât termen, cât 5i cuvânt obi5nuit, ea poate s, fie
purt,toarea a dou, tipuri de informa4ie – a cuno5tin4elor din limba comun, 5i a
celor terminologice, pentru c, „termenii sunt cuvinte cu func4ie special,”, iar
func4ia special, define5te caracteristicile specifice ale termenului (Vinokur,
1939, 5).

Cu toate c, se recunoa5te caracterul monosemantic al termenului 5i se
neag, sinonimia terminologic,, fapt ce îngreuneaz, comunicarea 5tiin4ific,, se
pot întâlni termeni polisemantici 5i sinonimi. În terminologie exist, atât
dublete (triplete, cvadruplete 5.a.m.d.)., cât 5i sinonime, în4elegând prin
primele unit,4i absolut echivalente din punct de vedere semantic, iar în ceea ce
prive5te a doua categorie – termeni care sunt atât de apropia4i ca sens, încât
întrebuin4area lor corect, în vorbire necesit, o cunoa5tere exact, a nuan4elor
semantice care le deosebesc 5i a propriet,4ilor stilistice.

Ca 5i în lexicul comun, 5i în terminologie putem întâlni sinonime,
totu5i sinonimia în lexicul terminologic se deosebe5te de procesul similar din
lexicul comun. Spre deosebire de lexicul comun, sinonimele în terminologie se
afl, în rela4ie cu aceea5i no4iune, ele par s, se dubleze reciproc. De aceea ele
se mai numesc 5i dublete. Dubletele pot fi analizate ca variante ale
sinonimelor. Dubletele sunt doi sau mai mul4i termeni (cuvinte sau îmbin,ri de
cuvinte) care exprim, aceea5i no4iune, dar care se deosebesc prin form,.

Mul4i lingvi5ti consider, variantele terminologice dublete, dup, p,rerea
noastr,, alegerea acestui termen nu este prea reu5it,, deoarece dubletele
presupun doi termeni, în timp ce aceea5i no4iune poate fi exprimat, prin trei,
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patru sau mai mul4i termeni. Credem c, termenul variante terminologice este
mult mai adecvat. Unii cercet,tori sunt de p,rere c, prezen4a variantelor
terminologice în sistemul terminologic ajut, la reprezentarea clar, a no4iunilor
5i a obiectelor (Veselov, 1969, 7781), al4ii împ,rt,5esc p,rerea potrivit c,reia
variantele terminologice reprezint, un fenomen nedorit, chiar d,un,tor,
deoarece îngreuneaz, procesul de comunicare (Tolikina, 1971, 62). A. A.
Reformatski a remarcat posibilitatea polisemiei termenului 5i în afara unei
terminologii date; este vorba de a5anumi4ii termeni comuni: Wmbni�ef
(‘opera4iune militar,, financiar,’), sqhl�ef (‘func4ie matematic,, fiziologic,,
lingvistic,’; Reformatski, 1961, 50).

Reformatski remarc, 5i faptul c, termenul este legat de câmpul
terminologic, 5i nu de context, 5i mai departe scrie: „termenii pot tr,i în afara
contextului, dac, ne este cunoscut c,rei terminologii apar4in” (Reformatski,
1961, 51). În teoria câmpului terminologic, câmpul este terminologia
domeniului 5tiin4ific respectiv. În afara acestui câmp termenul î4i pierde
caracteristica sa terminologic, (Reformatski, 1961, 46). În timp ce to4i
recunosc sensul cuvântului, sensul termenului nu este recunoscut de to4i
lingvi5tii (Kapanadze1, 1965, 86). Deoarece termenul este cuvânt, ca orice
cuvânt el trebuie s, posede sens lexical care s, se deosebeasc, de sensul
cuvântului obi5nuit. Deosebirea sensurilor cuvântului 5i ale termenului se
define5te prin diferen4a dintre no4iunile 5tiin4ifice 5i cele obi5nuite.

Sistemul terminologic al oric,rui domeniu al cunoa5terii trebuie s, fie
izomorf 5i sistemul de no4iuni al domeniului respectiv trebuie s, tind, spre
izomorfism. Termenul nu trebuie s, aib, coloratur, emo4ional,. Caracteristica
semnului s,u lingvistic trebuie s, se deosebeasc, de caracteristicile cuvântului
din limba literar, comun,. Astfel de fenomene, precum: polisemia, sinonimia,
expresivitatea, caracteristice cuvintelor din limba comun, 5i considerate
calit,4i ale lor, dac, sunt aplicate la termen, devin imperfec4iuni.

Ca particularit,4i distinctive ale termenului, ca semn lingvistic special
al terminologiei, pot fi enumerate:1. domeniul special al cunoa5terii unde
termenul are r,spândire; 2. rolul deosebit al func4iei sale definitorii; 3.
semantica sa special,; tendin4a spre monosemie: o no4iune – un semn. Totu5i
aceste tr,s,turi nu trebuie absolutizate, deoarece ele se pot manifesta în cazul
termenului sub aspectul unor tendin4e mai mult sau mai pu4in pronun4ate.

Lexicul terminologic, prin natura lui, se opune lexicului literar comun.
Termenul este o unitate special, care se deosebe5te de cuvântul obi5nuit. El nu
posed, sens lexical, rolul termenului este acela de a defini no4iunea. Termenii
din diferite 5tiin4e au caracter sistematic, o dependen4, intern, strict, a
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unit,4ilor în cadrul terminologiilor. Fiecare termen „tr,ie5te” întrun sistem
închis – câmpul terminologic al unei 5tiin4e date. În aceste sisteme termenul nu
apar4ine de context, nu posed, nici un fel de tr,s,turi expresive. Aceste
particularit,4i ale termenului permit s, consider,m terminologiile subsisteme
speciale ale limbii literare. În limb,, spune Kapanadze, exist, o opozi4ie
esen4ial, între termen 5i netermen (Kapanadze1, 1965, 16). A. A. Reformatski
remarc, faptul c, func4ia nominativ, este func4ia principal, a tuturor
cuvintelor 5i de aceea ea nu poate fi pus, pe primul plan în definirea
termenului. Reformatski propune s, se foloseasc, criteriul func4ional 5i nu cel
logic, pentru a face delimitarea termen/netermen. Termenii sunt cuvinte
speciale, limitate prin destina4ia lor special, (Reformatski, 1952, 80).

Referitor la problema delimit,rii termen/netermen putem trage
urm,toarele concluzii:1. lexicul comun 5i lexicul special reprezint, dou,
subsisteme; 2. lexicul terminologic, prin caracteristicile sale semiotice, se
situeaz, între sistemul lexical al unei limbi naturale 5i sistemele artificiale de
semne; 3. sistemul lexicului comun 5i cel al lexicului de specialitate se
deosebesc prin gradul de sistematizare care se define5te prin rela4iile mai
strânse sau mai slabe dintre unit,4i; 4. gradul de sistematizare al termenilor
este superior lexicului comun. Aceasta se explic, în primul rând prin diferen4a
dintre no4iuni (5tiin4ifice 5i comune).

Terminologia este privit, ca un subsistem al limbii literare comune,
îndeplinind toate func4iile unui „sector” independent (Danilenko, 1971, 11).
Din lexicul special fac parte cuvintele folosite 5i în4elese în special de
reprezentan4ii unei 5tiin4e sau ai unei profesii. Lexicului special îi apar4in în
primul rând termenii. Termenul este cuvântul sau îmbinarea de cuvinte care
reprezint, o denumire a unei no4iuni 5tiin4ifice. mtiin4ele 5i profesiile î5i au
termenii lor. Totalitatea termenilor unei 5tiin4e sau ai unei profesii formeaz,
terminologia. Exist, terminologie tehnic,, lingvistic,, filosofic,, matematic,,
fizic, 5.a.m.d.

Prin terminologie în4elegem totalitatea cuvintelor speciale de care se
servesc 5tiin4a, arta, cercetarea, profesiile, dar 5i un grup de cercet,tori
(Coteanu, 1990, 95). I. Coteanu consider, c, terminologiile au caracter
conven4ional, adic, reprezint, cuvinte existente în limb,, adoptate, c,rora li se
atribuie semnifica4ii speciale determinate în ultim, instan4, de domeniul de
utilizare, fie cuvinte noi – neologisme terminologice –, formate în concordan4,
cu p,rerea speciali5tilor interesa4i sau chiar a unei descoperiri etc. (idem,
9798). Din aceast, cauz,, terminologiile prezint, fa4, de vocabularul uzual
dou, particularit,4i mai importante: sunt relativ închise, presupunând
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cunoa5terea referin4elor de specialitate instituite de creatorii lor, 5i au sisteme
proprii de formare a termenilor adopta4i, sisteme asupra c,rora adesea se iau
decizii prin consens. Afirmând c, terminologiile au caracter relativ închis, I.
Coteanu nu exclude posibilitatea ca unele dintre cuvintele 5i formul,rile lor s,
p,rund, în limbajul uzual, dup, cum nu exclude nici posibilitatea opus,. I. se
pare îns, mai important, p,trunderea termenilor tehnici în limbajul uzual,
unde dup, modelul lor se fac uneori cuvinte care nu au în realitate caracterul
acesta.

Terminologia este un concept utilizat cu mai multe sensuri
independente, nu întotdeauna delimitate clar:1. Limb, (limbaj) specializat sau
un subsistem lingvistic care utilizeaz, o terminologie (în sensul 2) 5i alte
mijloace lingvistice sau nelingvistice pentru a realiza o comunicare de
specialitate nonambigu,, cu func4ia major, de a transmite cuno5tin4e întrun
domeniu particular de activitate profesional,; 2. Ansamblu de termeni sau
cuvinte specializate apar4inând unui sociolect, care se caracterizeaz, prin
univocitate 5i nonambiguitate. Termenul se deosebe5te de celelalte cuvinte
prin faptul c,, în principiu, este monosemantic în cadrul terminologiei date,
dar, dac, un cuvânt oarecare este în general polisemantic, atunci dincolo de
limitele terminologiei termenul trebuie s, aib, un singur sens. Sunt totu5i
cazuri de înc,lcare a acestei reguli. Astfel, putem observa c, în cazul
polisemiei termenului – în cadrul unei terminologii date – are loc fenomenul
numit metonimie, considerat de unii lingvi5ti un neajuns al terminologiei; 3.
mtiin4, interdisciplinar, preocupat, de problemele generale ale terminologiilor
(în sensurile 1 5i 2), care analizeaz, logica cuno5tin4elor, ierarhia conceptelor,
codajul lingvistic 5i nonlingvistic, precum 5i problemele form,rii cuvintelor
necesare 5tiin4elor/tehnicii (Dic�ionar general de �tiin�e, 506).

Terminologia trebuie s, fie studiat, în cadrul sistemului limbii literare
comune. Ca argumente, pot fi men4ionate urm,toarele:1. delimitarea neclar, a
lexicului special 5i a cuvintelor din lexicul comun; 2. mobilitatea limitelor
sensului terminologic 5i neterminologic în cadrul aceluia5i cuvânt; 3. prezen4a
în terminologie a tuturor proceselor lexicosemantice care se manifest, în
lexicul comun (dezvoltarea polisemiei, sinonimiei 5i antonimiei). Spre
deosebire de lexicul comun, unde predomin, cauzele spontane, lexicul
terminologic are nevoie de interven4ia artificial, pentre reglementare, pentru
delimitatea sferelor de folosire a termenilor, cu scopul evit,rii acestor
fenomene; 4. folosirea modelelor existente în limb, pentru formarea noilor
termeni.

Fiind, ca 5i celelalte ramuri ale vocabularului, subordona4i regulilor de
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func4ionare 5i de evolu4ie a limbii, terminologia se dezvolt, pe baza
lingvisticii. Datorit, faptului c, terminologia este un sistem relativ autonom în
cadrul sistemului limbii, ea devine obiectul independent de cercetare a
terminologiei ca 5tiin4, (disciplin,) – =;:AEB?@;N;BE;. În centrul aten4iei
terminologiei stau procedeele 5i metodele de observa4ie 5i analiz, a termenilor
în varietatea structurilor 5i func4iilor lor. Aceast, denumire a g,sit foarte mul4i
adep4i, considerândo mult mai terminologic, – elementul abvbheb este întâlnit
5i în structura altor termeni, ca: f`jlWabvbheb etc. (Superanskaia, 1976, 15).
Superanskaia consider, cuvântul dbnrehWabvbheb potrivit pentru a denumi o
5tiin4, despre vocabularul terminologic al unui domeniu al cunoa5terii 5i
pentru activitatea de sistematizare a termenilor, îns, pentru sensul ‘5tiin4a
despre formarea 5i func4ionarea termenilor în general’, cuvântul
dbnrehWabvbheb nu este destul de clar, îns, pentru denumirea studiului
terminologic, Superanskaia dore5te men4inerea termenului dbnrehWuWpef
(idem, 16).

În noile lucr,ri de specialitate, terminologia, ca disciplin,
(=;:AEB?@;N;BE;), este definit, ca parte a 5tiin4ei limbii care studiaz, natura
semantic,, organizarea gramatical, 5i legile de func4ionare a termenilor
(Golovin, Kobrin, 1987, 77). De obicei i se atribuie acela5i sens 5i termenului
‘terminologie’ (=;:AEB?K?HEI), care are 5i el cel pu4in dou, accep4ii:
totalitatea termenilor 5i 5tiin4a despre termeni. Consider,m c, o delimitare
terminologic, a acestor sensuri este, bineîn4eles, util, 5i oportun,. 

Prin termeni tehnici sau 5tiin4ifici, A. Canarache 5i C. Maneca în4eleg
cuvintele sau combina4iile de cuvinte care denumesc no4iuni dintrun anumit
domeniu de specialitate, iar termenii dintro ramur, a 5tiin4ei formeaz,
terminologia domeniului respectiv (Canarache, Maneca, 1955, 16).

În prefa4a Dic�ionarului de termeni lingvistici (>K?@9:S
KEBH@E<=EJ;<FE8 =;:AEB?@), O. A. Ahmanova clarific, rela4ia dintre
metalingvistic%, metalimbaj 5i terminologie. Metalingvistic% (cf. fr.
métalinguistique): disciplin, lingvistic, ce se ocup, cu studiul limbajului
specific folosit de lingvi5ti. Termenul este folosit pentru prima dat, de G. L.
Trager, dar cu accep4iunea de ‘semasiologie’ sau de ’disciplin, care studiaz,
raporturile dintre limb, 5i factorii extralingvistici’ (gândirea, societatea,
cultura etc.; ConstantinescuDobridor, 1998, 212). Metalimbajele sunt proprii
disciplinelor 5tiin4ifice sau domeniilor de activitate specific, (muzic,, pictur,
etc.). Disciplinele lingvistice, ca domenii 5tiin4ifice, dispun de mai multe
metalimbaje: a) metalimbajul gramatical, b) metalimbajul lexicografic
(Dic�ionar general de �tiin�e, 291294). Termenul metalimbaj a fost introdus de
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logicieni (R. Carnap, A. Tarski) 5i preferat de lingvi5ti ca L. Hjelmslev, Z. S.
Harris, R. Jakobson. E. Benveniste consider, metalimbajul ‘limb, a
gramaticii’ (idem). Metalimb% (dup, fr. métalangue): ‘metalimbaj’, termen pus
în circula4ie de savantul americam Einar Hauger (ConstantinescuDobridor,
1998, 212). No4iunea de metalimb% este cu mult mai larg, decât no4iunea de
terminologie, deoarece are ca scop nu numai inventarierea termenilor, ci 5i
studiul complex al func4ion,rii reale a terminologiei (Vascenco, 1975, 23).

mi no4iunea de metalimbaj este mult mai cuprinz,toare decât no4iunea
de terminologie, deoarece metalimbajul cuprinde întrebuin4area lingvistic, a
cuvintelor în sensul larg al acestui cuvânt (Ahmanova, 1977, 29).

Terminologia este sistemul de cuvinte 5i îmbin,ri de cuvinte care
denumesc no4iuni generale dintrun anumit domeniu al cunoa5terii, iar
nomenclatura reprezint, sistemul de cuvinte sau îmbin,ri de cuvinte care
servesc la denumirea obiectelor concrete dintrun anumit domeniu al
cunoa5terii; cu alte cuvinte, termenii exprim, no4iuni, în timp ce elementele de
nomenclatur, denumesc obiecte concrete. Nomenclatura (hWrbhluidqni
< lat. nomenclatio, de la nomen, ‘nume’ + calo ‘a chema’) are urm,toarele
sensuri:1. chemare pe nume; 2. list,; nomenclator. V. Vascenco constat, c, nu
exist, unanimitate în abordarea acestui termen. Vascenco observ, c, în
lucr,rile de specialitate terminologie 5i nomenclatur% sunt utilizate ca
sinonime (par4iale sau totale), când în calitate de cuvinte care desemneaz,
no4iuni diferite (Vascenco, 1975, 13).

Spre deosebire de lexicul comun, limbajele de specialitate nu au o
întrebuin4are general,, ci sunt în4elese numai de cei care activeaz, întrun
anumit domeniu, deoarece ele nu apar4in limbii comune, ci unor subsisteme
ale limbii (Superanskaia, 1976, 29). De limbajele speciale sunt legate toate
mijloacele lexicale care apar4in, întrun fel sau altul, de activitatea profesional,
a omului; îns, nu putem include aici toate cuvintele care nu au întrebuin4are
general,, ca, de exemplu, dialectisme, lexicul argotic, termenii de jargon,
precum 5i arhaismele 5i neologismele limbii literare, deoarece ele se folosesc
ca mijloace expresive în cadrul unui anumit gen. Nu fiecare cuvânt special este
termen 5i nu orice mul4ime de cuvinte speciale poate forma terminologia.
Terminologia, ca ansamblu de termeni, constituie o parte a lexicului special
(Superanskaia, Podolskaia, Vasilieva, 1989, 7).

Mul4i termeni au ob4inut sensuri noi în literatur,, au fost
determinologiza4i complet (Kapanadze1, 1965, 91). În principiu, orice termen
poate s, devin, cuvânt al lexicului comun, pierzându5i astfel caracterul s,u
sistematic, monosemia, 5i ob4inând propriet,4i pragmatice. El devine cuvânt cu
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valoare terminologic,, care nu mai are nevoie de definire, ci de explicare
(Superanskaia, 1976, 133). Superanskaia consider, c, determinologizarea
poate avea dou, stadii:1. intrarea termenului în limba comun, sub aspectul
unui cuvânt cu sens terminologic; 2. apari4ia unui cuvânt obi5nuit pe baza
deplas,rii sensului cuvântului terminologic (idem, 134). L. A. Kapanadze
remarc, faptul c, determinologizarea este un proces care are loc la nivelul
limbii literare comune 5i nu în cadrul terminologiilor (Kapanadze1, 1965, 92).

Orient,rile fundamentale ale teoriei terminologice pot fi rezumate
astfel:1. caracterul definitoriu al termenului este criteriul de baz, al delimit,rii
lui de cuvintele curente, caracterul definitoriu este statutul cuvântului; 2.
delimitarea între terminologie 5i nomenclatur, pe baza delimit,rii func4iei
semnificative a termenului 5i a func4iei nominative a unui element al
nomenclaturii; 3. caracterul sistematic al terminologiei.
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REZUMAT

;P+OL-/Y/,LXPQRLP Z/-M.LM

Y <=9=S; P:;N<=9@K;BC ?P:;N;K;BEI =;:AEB?K?HEJ;<FE8 P?BI=ED,
B9DN;BBC8 @ ?<B?@BC8 :9V?=98 :7<<FE8 E :7ACB<FE8 KEBH@E<=?@: =;:AEB,
=;:AEB?K?HEI, =;:AEB?@;N;BE; E =.N.

Y B9<=?IW;; @:;AI P:?VK;A; =;:AEB?K?HEJ;<FE8 P?BI=ED
KEBH@E<=9AE 7N;KI;=<I ?H:?AB?; @BEA9BE;. f;:AEB EQ7J9;=<I <EB8:?BB?
E @ ;M E<=?:EJ;<F?A :9Q@E=EE, B? ?B ?<=9M=<I V?K;; B;?P:;N;KMBB?D E
:9QB??P:;N;KI;A?D ;NEBEG;D. i?=I <7W;<=@7;= AB?H? =;:AEB?K?HEJ;<FE8
:9V?=, N? <E8 P?: B; VCK? :9Q:9V?=9B?  ;NEB?; ?P:;N;K;BE; =;:AEB9. 
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