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ENCYCLOPEADIA AS A DISCURSIVE UNI-
VERSE

Summary. A multi-disciplinary perspective on 
the Encyclopeadia as a discursive universe is pro-
posed – a dynamic ensemble constituted of: distinct 
discursive fi elds (domains/branches of science/art, 
currents, schools etc.), with internal structures bases 
on horizontal and vertical inter-relations; discursive 
practice which develops according to rules that are 
defi ned in time and space for the discursive func-
tion;  discourse, as a progressive build of an inter-
textual  memory (resumption of defi nitions, chains 
of reference to diverse types of statements/speeches 
etc.). Multiple opportunities of approach of certain 
recent scientifi c developments are examined, for the 
necessities of the encyclopedic text elaboration pro-
cess, with a focus on the enunciation mechanism that 
correlates the discursive function with the interpreta-
tion of scientifi c information and the production of 
knowledge.

.
Rezumat. Se propune o perspectivă multidisci-

plinară asupra Enciclopediei ca univers discursiv – un 
ansamblu dinamic constituit din: câmpuri discursive 
distincte (domenii/ramuri ale ştiinţei/artei, curente, 
şcoli etc.), cu structuri interne bazate pe interrelaţii pe 
verticală şi orizontală; practică discursivă ce se des-
făşoară după reguli defi nite în timp şi spaţiu pentru 
funcţia discursivă; discurs, ca o construcţie progresivă 
a unei memorii intertextuale (reluarea defi niţiilor, lan-
ţuri de referinţe la diverse tipuri de enunţuri/discursuri 
etc.). Sunt examinate oportunităţi de apropriere a anu-
mitor  dezvoltări ştiinţifi ce recente pentru necesităţi-
le procesului de elaborare a corpusului enciclopedic, 
cu focalizarea pe mecanismul enunţiativ ce corelează 
funcţia discursivă cu interpretarea informaţiilor ştiinţi-
fi ce, producerea cunoaşterii.

0.  Preliminarii. Enciclopedia Moldovei (EM) 
în 10 volume [3], concepută ca o lucrare ştiinţifi că, 
urmează să se impună prin precizia, claritatea, acce-
sibilitatea conţinutului, atât  specialiştilor din diver-
se domenii, pentru o mai bună comunicare, în con-
textul deschiderii interdisciplinare, cât şi publicului 
larg care manifestă interes pentru un volum mereu 
în creştere de informaţii, într-o societate emergentă 

a cunoaşterii. EM va servi la diseminarea cunoştin-
ţelor, va opera transferul de informaţie de la sfera 
de apartenenţă către cele cu care interferează şi cea 
a preocupărilor comune, ceea ce implică adaptare 
enunţiativă corespunzătoare. 

Ca lucrare lexicografi că cu caracter univer-
sal,  EM va îngloba cunoştinţe din diverse dome-
nii/ramuri ale ştiinţei/artelor, sub formă de articole 
enciclopedice. La elaborarea EM se vor  respecta 
principiile şi metodele ce ţin de selecţia cuvintelor-
titlu/termenilor pentru asigurarea reprezentativită-
ţii domeniilor având în vedere limitele de volum; 
ordonarea termenilor şi relaţionarea/corelarea lor; 
adoptarea tipurilor adecvate de defi niţii, tratarea 
polisemiei, sinonimiei ş.a. Astfel, pe de o parte, re-
alizarea corpusului  de texte al EM ca  ansamblu  
de conţinuturi specifi ce câmpurilor ştiinţelor/artelor  
permite relevarea unei problematici complexe, ge-
nerate de varietatea limbajelor specializate şi a ni-
velurilor de accesibilitate a interlocutorilor. 

Pe de altă parte, în contextul mutaţiilor episte-
mologice profunde din ultimele decenii, premisele 
teoretice şi metodologice creează oportunităţi pen-
tru a pune „problemele ce ţin de genurile de texte şi 
de condiţiile de comunicare, producere şi interpre-
tare sub trei aspecte: circuit social, discurs, istorie” 
[4, p.12]. Nevoile de interpretare a conţinuturilor 
impun tratarea unor situaţii reale de comunicare, 
asociate cu utilizarea limbajelor de către participan-
ţii la actul de comunicare în scopuri de cunoaştere. 
În această ordine de idei, abordările inter/multidis-
ciplinare recente, integratoare cum ar fi  semiotica, 
analiza discursului, pragmatica, socioterminologia 
etc., se focalizează pe mecanismul enunţiativ care 
corelează funcţiile discursive cu interpretarea infor-
maţiilor, producerea cunoaşterii. Or, discursul ştiin-
ţifi c ce intermediază cunoaşterea, capătă, astfel, le-
gitimitatea unei tratări din perspectivă multiplă, ca 
model cu mai multe niveluri de abstractizare a reali-
tăţii complexe (schemă, schiţă, model specifi c, teo-
rie generică): analogică (de similaritate cu obiectul,  
dependentă de accesibilitatea discursului – euristic/
didactic/de vulgarizare), lingvistică (funcţionarea 
defi niţiei ş.a. elemente), interacţională (funcţiona-
rea referinţelor, corelarea strategiilor de argumenta-
re etc.) [14, p.181; 15; 16]. 

Interpretarea problematicii ce ţine de producerea 
textului enciclopedic, refl ectarea variaţiilor sincroni-
ce şi diacronice ale termenilor-concepte în calitatea 
lor de elemente de cunoştinţe,  interacţiunea efi ci-
entă între autori/producători şi cititori/utilizatori etc. 
prin prisma acestor noi abordări, constituie o provo-
care; consideraţiile ce urmează vizează oportunităţi 
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de apropriere a anumitor dezvoltări ale noilor ştiinţe 
pentru nevoile procesului de elaborare a EM. Se pro-
pune o privire asupra EM ca univers discursiv  – un 
ansamblu dinamic din: câmpuri discursive distincte 
(domenii/ramuri, curente, şcoli etc.), cu structuri in-
terne bazate pe interrelaţii pe verticală şi orizonta-
lă; practică discursivă ce se desfăşoară după reguli 
defi nite în timp şi spaţiu pentru funcţia discursivă; 
discurs, ca o construcţie progresivă a unei memorii 
intertextuale (reluarea defi niţiilor, lanţuri de referin-
ţe la diverse tipuri de enunţuri/discursuri etc.).

1.0. Triada: reprezentativitate, omogenitate, 
expresivitate. Se constată că refl ecţiile asupra en-
ciclopediei, ca model de tezaurizare şi diseminare 
a cunoştinţelor, se situează sub semnul unor para-
doxuri, printre care cel exprimat de două tendinţe 
contradictorii – dorinţa de fi xare/tezaurizare cât mai 
cuprinzătoare a cunoştinţelor şi dinamismul inerent 
al cunoaşterii. Această dorinţă de a îngloba toate 
cunoştinţele a provocat dezbateri de la începuturi, 
critica enciclopedismului fi ind, potrivit lui Paul 
Michel, „o formă particulară de critică generală a 
cunoaşterii. Ea se poate dezvolta pe multiple dimen-
siuni: de la teoria cunoaşterii până la organizarea cu-
noştinţelor concrete...; poate juca un rol euristic, ca 
metodă pentru trierea cunoştinţelor sau pentru nega-
rea radicală a oricărei posibilităţi de cunoaştere...” 
[7, p.16]. În etapa actuală, presiunea dinamismului 
cunoaşterii, ce implică diseminarea de cunoştinţe 
mereu actualizate, produce mutaţii şi reconsiderări, 
impunând nu doar abordări sincronice ale concepte-
lor ştiinţifi ce, ci şi diacronice – analize ale evoluţiei 
ideilor, studii de istoria ştiinţelor şi tehnologiilor, în 
ultimă instanţă. În această ordine de idei, reprezen-
tativitatea EM este o funcţie de doi factori: 1) mo-
dul de selecţie a materialului terminologic reprezen-
tativ din domeniile/ramurile ştiinţei/artelor, fi ecare 
termen fi ind reprezentativ pentru domeniul său prin 
semnifi caţia conferită de defi niţie şi de raporturile 
din cadrul câmpului conceptual al domeniului şi 2) 
capacitatea de prezentare sincronică şi diacronică a 
termenilor. 

Fiecare articol enciclopedic urmează să fi e ex-
pus după un model orientativ de structură, în funcţie 
de  câmpul referenţial (ştiinţe naturale şi exacte/şti-
inţe agricole/ştiinţe sociale/ştiinţe umaniste/ştiinţe 
medicale/ştiinţe inginereşti şi tehnologice) [12]. În 
perspectiva analogică a analizei discursului, artico-
lul ca gen de discurs ştiinţifi c la o anumită temă, 
va trebui să asigure similaritatea cu obiectul/lucrul 
lumii exterioare – prin alegerea referentului adecvat 
şi construirea enunţului (conţinutul şi relaţia între 

participanţii la actul de comunicare), potrivit cu 
tipul de practică ştiinţifi că, precum şi cu tipul de 
accesibilitate/inteligibilitate discursivă a interlocu-
torului. Accesul la textul EM, relevat prin câmpuri 
referenţiale eterogene ar necesita o multitudine de 
interfeţe între limbajele specializate, precum şi în-
tre acestea şi limbajul comun. Însă creşterea accesi-
bilităţii, reducerea până la un număr fi nit a număru-
lui de interfeţe prin omogenizare sunt posibile prin 
adoptarea unei perspective asupra discursului ca 
proces de producere a textului enciclopedic. Ast-
fel, omogenizarea corpusului EM poate fi  realizată 
prin tipologizarea multiaspectuală a structurilor, 
după criterii suplimentare care întregesc perspecti-
va analogică asupra discursului ştiinţifi c, şi anume: 
a) nivelele de accesibilitate (euristică/didactică/
de vulgarizare); b) conţinutul cognitiv (transmite-
re de informaţii ştiinţifi ce pe baza unor defi niţii, 
descrieri, comparaţii, ipoteze, concluzii, deducţii, 
predicţii etc.); c) strategia (structura) argumentării 
– constructivă sau polemică [16, p. 20].  Luarea în 
considerare a acestor criterii în procesul elaboră-
rii EM va permite crearea de texte orientate: spre 
specialiştii cu un anumit „background”, oferindu-le 
cunoştinţe noi; spre tinerii studioşi care doresc să-şi 
extindă orizontul cunoştinţelor; spre publicul larg 
care asimilează informaţii credibile privind subiec-
tele ştiinţifi ce. Caracterul ştiinţifi c al articolelor 
este prezumat prin scrierea lor de către specialişti 
în domeniu, în funcţie de categoriile-ţintă de ac-
cesibilitate discursivă. Totodată, textele EM se vor 
distinge prin anumite valenţe conferite de strategia 
argumentării, fi ind posibile enunţarea unor opinii 
divergente la unul şi acelaşi subiect, polemicile în 
jurul unor teme etc.

O viziune sincretică asupra EM presupune o 
anumită corespondenţă între planul conţinutului şi 
cel al ilustrării, exprimată prin relaţia conţinut omo-
gen-expresie eterogenă. Se va ţine seama că „a crea 
o ilustrare funcţională a unui text înseamnă a oferi 
o imagine cu o identitate pregnantă, a furniza su-
fi cientă informaţie, a întreţine un raport simbiotic 
adecvat cu textul” [14, referinţă la p.191]. Apelarea 
la imagini (fotografi i, desene etc.) şi diagrame înso-
ţite de legendă, comentariu vor facilita comprehen-
siunea textului EM: imaginile creează avantaje prin 
concretizare şi fi gurare, iar diagramele favorizează 
emergenţa esenţei mesajului prin simplifi care.

Rezumând, EM se prezintă ca ansamblu de 
câmpuri referenţiale/discursive reprezentative, ex-
primate de structuri omogenizate/articole conform 
unei tipologii corespunzătoare – în calitatea lor de 
elemente ale unui univers discursiv.
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2.0. Discursul enciclopedic prin prisma accesi-
bilităţii. Transmiterea cunoştinţelor prin intermediul 
textelor enciclopedice către diverşi locutori, în con-
textul democratizării cunoaşterii, comportă o viziu-
ne diferenţiată asupra accesibilităţii. În plan practic, 
la scrierea unor astfel de texte autorii – specialişti, 
experţi se confruntă cu cerinţe contradictorii: preci-
zie  vs. concizie în exprimare; caracter tehnic (spe-
cializat) vs. accesibilitate.

Trebuie menţionat că anumite precizări preli-
minare ce ţin de delimitarea conceptului discurs 
enciclopedic sunt difi cil de realizat, tratarea acestui 
subiect în literatură fi ind mai degrabă sporadică de-
cât sistematică. Un exemplu cu o anumită valoare 
practică pentru prezentul studiu este viziunea asupra 
discursului enciclopedic ca varietate a discursului în 
sens foucauldian (ansamblu de enunţuri de aceeaşi 
formaţiune discursivă), exprimată din perspectiva 
analizei comparate „scriere enciclopedică-scriere 
romanescă”. Acesta este privit ca „o categorie ana-
litică ce califi că un tip de discurs care poate lua for-
me foarte diferite, potrivit cu condiţiile de existenţă, 
dar care se caracterizează constant prin acumularea 
cuvintelor şi lucrurilor într-o ordine sistematică” [7, 
p.14]. Abordarea în cauză se sprijină pe ideea de plu-
ralitate a referenţilor enciclopedici (sistem/totalitate, 
înlănţuire, conexiune, continuitate etc.), precum şi 
pe înţelegerea interacţiunii dintre textul de fi cţiune şi 
textul informativ/referenţial în cadrul unui roman. 

De o anumită utilitate în aceeaşi ordine de idei 
sunt abordările socioterminologiei (terminologiei 
externe), în măsura în care se acceptă similaritatea 
dintre problematica diseminării cunoştinţelor de 
către o enciclopedie, prin intermediul articolelor, 
şi cea care face obiectul socioterminologiei, foca-
lizată pe difuzarea socială a termenilor în sincronie 
şi diacronie, inclusiv analiza şi modelarea semnifi -
caţiilor şi conceptualizărilor, cu evidenţierea func-
ţiilor discursivă şi socială ale termenilor, ignorate 
de terminologia tradiţională. După cum accentuează 
F. Gaudin,  „nu este vorba de critică în adresa ter-
minologiei wüsteriene, ci de extinderea câmpului 
terminologiei, de depăşirea idealismului său, volun-
tarismului şi logicismului, dintr-o perspectivă care 
să ia în considerare diverse paliere..., de la repera-
rea automată şi implicaţiile sale în planul descrierii 
lingvistice până la avansarea în planul istoriei ştiin-
ţelor şi epistemologiei” [4, p.5]. Aceste reconside-
rări de ordin teoretic şi practic,  motivate de faptul 
că „funcţia discursivă a termenilor pune probleme 
esenţialmente semantice, abordarea necesitând o 
deschidere fără rezerve spre diverse modele seman-
tice, deoarece nimic nu demonstrează că eterogeni-

tatea faptelor/actelor lexicale le face susceptibile de 
o modelare unică” [4, p.12], ar putea  constitui un 
reper pentru tratarea diacronică a tematicii în cadrul 
articolelor EM, a polisemiei ca fenomen generat de 
migraţia termenilor etc.

Având în vedere cele expuse, se poate admite că 
articolele EM, ca forme elaborate de text scris, cu ca-
racter ştiinţifi c, ce prezintă fapte prin enunţuri, susţin 
sau demonstrează argumentat o problemă sau o temă, 
cu respectarea cerinţelor de logică internă, claritate a 
limbajului şi argumentelor, lipsa echivocului, conci-
zie prin optimizarea structurii propoziţiilor, frazelor 
şi întregului text, pot fi  considerate un gen de discurs 
(enciclopedic), de o tipologie defi nită cu respectarea 
criteriilor taxonomice prezentate supra. 

Legitimitatea focalizării pe tipurile  principale 
de accesibilitate ale interlocutorului în procesul pro-
ducerii textului enciclopedic – specializată (euristi-
că)/didactică/de vulgarizare – se fundamentează pe 
faptul că „orice discurs, a fortiori discursul ştiinţifi c, 
este în egală măsură reprezentare (a realului, a dis-
cursului despre real socialmente construit) şi prezen-
tare (discurs emis de un locutor anume pentru un in-
terlocutor şi el bine circumscris), ... se adaptează nu 
doar obiectului său, ci şi interlocutorului, conceput 
ca locutor virtual” [14, p. 183], că în cazul formei 
scrise de comunicare „tipul de limbaj şi de discurs va 
varia în funcţie de natura receptorului (revistă pentru 
specialişti, revistă de vulgarizare sau coloanele ştiin-
ţifi ce ale unui mare cotidian)” [14, p. 200]. 

Accesibilitatea specializată/de expert este speci-
fi că comunicării între specialişti şi mai puţin publicu-
lui larg, chestiunile legate de receptare fi ind indisolu-
bil legate de defi nirea conceptelor şi relaţionarea lor 
în interiorul unui domeniu. Aspectele ce ţin de deco-
darea şi utilizarea sensului specializat la mai multe 
nivele ale comunicării, inclusiv identifi carea şi utili-
zarea adecvată a sensului de către vorbitorii obişnuiţi, 
constituie obiectul socioterminologiei/terminologiei 
externe.  În acest tip de comunicare „interesează nu 
numai emitentul (mai mult sau mai puţin specialist), 
ci şi destinatarul (la modul general nespecialist, de 
la vorbitorul obişnuit la lingvist); prezintă importanţă 
canalul comunicării (în general, ... texte cu un grad 
mediu sau inferior de specializare), şi condiţiile de 
uzaj (mai puţin restrictive decât în limbajeje speci-
alizate). În felul acesta, terminologia „externă se in-
tercondiţionează nu numai cu semantica, lexicologia, 
ci şi cu pragmatica, metoda de corelare fi ind analiza 
paradimatică şi cea sintagmatică ” [2].

Accesibilitatea de vulgarizare în diseminarea 
cunoştinţelor (de ex., în formarea continuă), aso-
ciată cu procedeul parafrazării (reformulării para-
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frastice) se confruntă cu fenomenul estompării di-
ferenţelor dintre termeni şi cuvintele comune [9]; 
efectele reformulării parafrastice asupra transmiterii 
informaţiei au un caracter contradictoriu: asimilarea 
cunoştinţelor prin utilizarea parafrazării este cu atât 
mai favorizată, cu cât discursul specializat pierde 
din precizie. 

În viziunea unor fi lozofi  ai limbajului, bazată pe 
diviziunea lingvistică a muncii, discursul de vulgari-
zare ştiinţifi că, având un statut de „discurs de trans-
mitere a cunoştinţelor”, se situează la interfaţa între 
cunoştinţele de expert şi cunoştinţele enciclopedice 
care circulă în cadrul unei comunităţi discursive [1]. 
Prin faptul că discursul de vulgarizare are în calitate 
de autori experţi, cercetători din universităţi şi la-
boratoare se garantează caracterul său ştiinţifi c, dar 
scopul comunicativ este diferit în comparaţie cu cel 
al discursului ştiinţifi c. Acesta este considerat drept 
sursă de cunoştinţe de expert, dar se construieşte ca 
un discurs informativ asupra ştiinţei; nu conţine de-
fi niţii ale termenilor, ci informaţii despre subiectele/
lucrurile reprezentate de termeni, diverse opinii, fi -
ind utilizat pe larg mecanismul referinţei la defi niţii, 
autori consacraţi, teorii etc. Autorii construiesc dis-
cursul de vulgarizare de parcă cititorul ar cunoaşte 
deja subiectul, oferindu-i informaţii noi, comple-
mentare. Concluziile ce decurg de aici: discursul 
de vulgarizare nicidecum n-are funcţia socială de 
a şterge diferenţele între specialist şi omul „de pe 
stradă”, ci de a veni cu noutăţi, completări ale cu-
noştinţelor acolo unde ele există deja [1]. Se poate 
observa că prin prisma acestei abordări, interpreta-
rea discursului de vulgarizare presupune existenţa 
unor anumite cunoştinţe de bază la toate categoriile 
de utilizatori, acesta fi ind situat la interfaţa dintre 
discursul ştiinţifi c/de expert şi cel enciclopedic, ul-
timul fi ind considerat diferit de primul.

Accesibilitatea de tip didactic, în general, pre-
supune o didacticitate indirectă, implicită pentru un 
destinatar generic al informaţiilor şi cunoştinţelor. 

Rezumând, se poate interpreta că EM integrează 
subgenuri discursive/articole enciclopedice specifi -
ce fi ecărui domeniu ca elemente ale unui univers 
discursiv, orientate spre locutori cu accesibilitate de 
categorii diverse, practicându-se accesarea compo-
nentelor memoriei intertextuale.

3.0. Semantica discursului enciclopedic: tipuri 
de defi niţii, câmpuri asociative. În structura unui 
articol enciclopedic, defi niţia reprezintă explicaţia 
ştiinţifi că logică, laconică a conţinutului noţiunii, 
refl ectat de termen [12, p.19]. Rolul defi niţiei este 
„de a indica poziţia conceptului defi nit în sistem, de 
a-l delimita şi diferenţia de celelalte prin intermediul 
caracteristicilor ce îi sunt specifi ce... În plus, referi-
rea la sistem, ... domeniu, este obligatorie, întrucât 

toate conceptele aceluiaşi sistem trebuie defi nite în 
acord cu aceleaşi criterii” [5]. În planul practic, al re-
dactării articolelor EM cu respectarea principiilor de 
reprezentativitate şi  omogenitate şi realizarea rolului 
menţionat al defi niţiei, se impun anumite precizări, 
jaloane, pentru a evita confuziile. Astfel, este necesar 
ca defi niţia să indice caracteristicile care pun terme-
nul-concept în relaţie cu alţi termeni (de ex., de hipe-
ronimie şi/sau cohiponimie).

 Specifi carea domeniului prin marcă diastratică 
este imperativă din motivul că acelaşi obiect/lucru 
poate fi  defi nit în mod variabil, în funcţie de punctul 
de vedere al unui domeniu/ştiinţe asupra conceptului 
în cauză (de ex., accelerator  ca „principiu ce pune 
în evidenţă relaţia directă dintre nivelul investiţiilor 
nete şi modifi carea venitului naţional” defi nit în cad-
rul ştiinţei economice şi „instalaţie complexă desti-
nată producerii de particule cu energie foarte înaltă 
prin accelerarea lor în câmpuri electromagnetice” – 
în fi zică). Defi niţia enunţă echivalenţa dintre termen 
şi ansamblul caracteristicilor conceptului,  respectiv, 
aceasta se elaborează cu respectarea anumitor reguli 
[8, p.100]: să fi e logic afi rmativă, concisă, clară, pre-
cisă; să conţină totalitatea caracteristicilor reprezen-
tative în cadrul domeniului; să nu fi e circulară, adică 
defi nitorul să nu conţină defi nitul; să concorde cu 
celelalte defi niţii din domeniu sub aspectul ierarhi-
zării/corelării; să fi e redactată în funcţie de tipul de 
accesibilitate a categoriei-ţintă de utilizatori ş.a.

În cadrul EM, se disting defi niţii enciclopedice 
şi lingvistice. Defi niţiile enciclopedice/ştiinţifi ce, 
apropiate de defi niţiile terminologice, cu utilizarea 
preponderentă a termenilor din lexicul specializat 
al domeniului corespunzător, vor prevala. Totoda-
tă, cuvintele limbajului comun care se utilizează în 
rol de termeni în cadrul ştiinţelor au defi niţii ling-
vistice. Legitimitatea utilizării termenilor nedefi niţi 
în cadrul terminologiei ştiinţifi ce este susţinută de 
concepţia lui E. Coşeriu despre terminologie, expu-
să în contextul tratării esenţei limbajului şi obiec-
tului semanticii structurale. Potrivit lui E. Coşeriu, 
„criteriul defi niţiei nu este nici valid şi nici aplicabil 
pentru delimitarea terminologiei ştiinţifi ce: în şti-
inţe există mulţi termeni nedefi niţi (deşi sunt defi -
nibili cu criterii obiective), nemaivorbind de faptul 
că există numeroşi termeni în afara ştiinţei în sens 
strict (în mediul relaţiilor economice, în tehnicile 
industriale etc.), unde, de obicei, aceştia nu se de-
fi nesc sau se defi nesc parţial şi ocazional. Mai mult 
decât atât, dacă ar fi  un criteriu valid, atunci el nu 
s-ar putea aplica „sincronic”, întrucât „pentru a atri-
bui o noţiune terminologiei ştiinţifi ce, ar trebui ştiut 
când şi cum (măcar cum) a fost defi nită”. Precizia 
valorilor terminologice este, în schimb, o condiţie 
necesară, dar insufi cientă, pentru că şi în limbajul 
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obişnuit există delimitări tot atât de exacte din punct 
de vedere obiectiv ca şi cele ale terminologiilor teh-
nico-ştiinţifi ce (v. numele părţilor corpului omenesc 
sau ale unor specii de animale pe care ştiinţele le 
adoptă tacit şi le întrebuinţează ca termeni fără să le 
mai defi nească)” [10].

În literatura de specialitate se menţionează exis-
tenţa unei tipologii variate de defi niţii, fi ind accep-
tate/recomandate spre aplicare tipurile adecvate 
pentru diverse genuri de lucrări. În tabelul alăturat 
sunt prezentate exemple de defi niţii utilizate în ar-
ticole la teme economice, afl ate în proces de redac-
tare pentru vol. 1-2 ale EM. În delimitarea (cu titlu 
experimental) tipurilor de defi niţii prezentate s-a 
aplicat metoda analogiei cu taxonomia defi niţiilor 
în terminologia juridică [8, p.103]. 

Ca urmare a evoluţiei ştiinţelor şi tehnologiilor, 
semnifi caţiile conceptelor sunt supuse variaţiei, res-
pectiv, defi niţiile termenilor nu rămân construcţii 
imuabile. În acest context, F. Gaudin menţionează: 
„considerarea conceptului terminologic ca un sem-
nifi cat negociat de către o comunitate de locutori ... 
a încetat să mai fi e un postulat teoretic care să facă 
faţă necesităţii practice. Este vorba de a consemna 
şi a descrie conceptele terminologice ca şi construc-
ţii de cunoştinţe supuse variaţiilor sincronice şi dia-
cronice. Astăzi, provocarea teoretică şi practică este 
de a identifi ca modele pertinente din punct de vede-
re lingvistic şi informatic care să poată articula con-
cepte şi produse discursive, rămânând de actualitate 
chestiunea unei socioterminografi i” [4, p.10].

În ce priveşte particularităţile structurale ale ter-
menilor/titlurilor EM, o privire asupra registrului de 
termeni economici (lit. A-B) relevă că termenii/tit-
lurile se constituie din unul sau mai multe cuvinte:

termeni simpli • – formaţi dintr-o singură 
temă, cu sau fără afi xe (ex.: ABSORBŢIE, ACHIZI-
ŢIE, ACTIVE, ACŢIUNE, AFACERE, APROPRI-
ERE, AUDIT, AVUŢIE, BANCĂ, BENEFICIAR, 
BONITATE, BUGET etc.);

termeni compuşi integraţi • – formaţi din 
două sau mai multe teme trunchiate, cu sau fără 
afi xe, dar care reprezintă un tot întreg din punct de 
vedere structural (ex.: ACOPERIRE-AUR, ACO-
PERIRE-FOREX, BENCHMARKING, BRAIN-
STORMING, BUSINESS-ÎNGERI etc.) 

termeni compuşi nonintegraţi • – formaţi 
din două sau mai multe cuvinte, cu sau fără joncţi-
une gramaticală (ex.: ACOPERIRE FINANCIARĂ, 
ACORD COMERCIAL ŞI DE PLĂŢI, AJUSTAREA 
CURSULUI DE SCHIMB, ANALIZA/CERCETA-
REA BUGETELOR GOSPODĂRIILOR CASNI-
CE, BAZĂ DE IMPUNERE FISCALĂ etc.).

În totalul termenilor proiectului de registru 
menţionat, cca 12% constituie termenii simpli, iar 
restul sunt termeni compuşi integraţi şi noninte-
graţi, situaţia fi ind comparabilă cu alte domenii. Ca 
orice lucrare lexicografi că, EM va include termenii 
într-o anumită ordine, şi anume, cea alfabetică, însă 
fi ecare termen se încadrează într-o structură de tip 
reţea – câmpul noţional/asociativ al domeniului/ra-
murii. Câmpul noţional/asociativ al fi ecărui termen 
din Registrul de termeni constituie un fragment de 
reţea şi se prezintă ca o listă (deschisă) de termeni 
corelaţi cu acesta, fi ecare dintre ei fi ind un potenţial 
obiect al referinţelor/trimiterilor. Exemple:

ACHITAREA DATORIEI DE STAT INTER-
NE v. DATORIE DE STAT INTERNĂ, GARANŢIE 
DE STAT PENTRU ÎMPRUMUTURILE INTERNE, 
RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR INTERNE, 
VALORI MOBILIARE DE STAT.

ACOPERIRE FINANCIARĂ v. CREDIT 
COMERCIAL, FINANŢARE PRIN ÎMPRUMUT, 
FINANŢAREA ÎNTREPRINDERII, FINANŢE, FI-
NANŢELE AGENŢILOR ECONOMICI, ÎMPRU-
MUT BANCAR,  LEASING FINANCIAR.

ADMITERE LA BURSĂ v. BURSĂ DE VA-
LORI, COMPANIE COTATĂ LA BURSĂ, COTARE 
LA BURSĂ, EMITENT DE TITLURI DE VALOA-
RE, TITLU DE VALOARE. 

Raporturile de corelaţie dintre termenii EM ref-
lectă principalele raporturi dintre concepte: de ex., 
pentru  termenul categorematic [8, p.24]  BUGET 
(exprimat de substantiv),  considerat şi nucleu [6] 
în perspectiva frazeologiei, relaţia cu termenii hipo-
nimi va fi  prezentată de titlurile construite ca sintag-
me (colocaţii terminologice) prin îmbinarea acestu-
ia cu termeni consignifi cativi (adverbe, adjective): 

BUGET AUTONOM: BUGET CONSOLIDAT: 
BUGET CONTINUU (glisant): BUGET DEFICI-
TAR: BUGET DE STAT: BUGET ECHILIBRAT: 
BUGET ECONOMIC SAU BUGETUL ECONO-
MIEI NAŢIONALE: BUGET LOCAL: BUGET 
PUBLIC NAŢIONAL. Rezumând, raporturile din-
tre elementele câmpurilor referenţiale ale EM con-
stituie schema după care se construieşte progresiv 
memoria intertextuală şi completează  imaginea de 
univers discursiv a acesteia. 

4.0. Interpretarea polisemiei/sinonimiei. Tre-
buie menţionat că în pofi da eforturilor de a sistema-
tiza terminologia prin respectarea regulii: pentru un 
singur semn – un singur sens, analiza textelor reale 
relevă prezenţa semnifi caţiilor multiple ale terme-
nilor. La evidenţierea aspectelor ce ţin de funcţio-
narea discursivă şi socială a termenilor, ignorate de 
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terminologia tradiţională, contribuie, într-o anumită 
măsură, socioterminologia/terminologia externă. 
Astfel, interpretarea comportamentului termenilor 
ştiinţifi ci, studiile asupra polisemiei prin prisma ter-
minologiei externe, considerată o altă „intrare” în  
teoria intrărilor multiple a lui Cabré, sunt motiva-
te de intensifi carea circulaţiei sociale, transferului 
de cunoştinţe, de migraţia intra şi interdomenială a 
termenilor, de fenomenul determinologizării, prin 
apropierea termenilor de  limbajele specializate, al-
tele decât cel de origine, sau de limba comună. 

În contextul dezvoltării multor domenii cu carac-
ter interdisciplinar şi migrării termenilor pe teritoriul 
altor domenii, se constată „nevoia unei perspective 

integratoare în raport cu limbajele specializate, si-
tuarea lor într-un continuum care să permită o vi-
ziune polisemică asupra termenilor” [13, p.6], iar 
concluziile privind raportul de complementaritate 
dintre abordarea onomasiologică şi semasiologică 
fac posibilă considerarea polisemiei terminologice 
ca fenomen fi resc. Astfel, dacă terminologia internă 
propune o imagine eminamente prescriptivă, norma-
tă a termenului în condiţii ideale (cum ar trebui să fi e 
el în comunicarea dintre specialişti),  terminologia 
externă „întregeşte imaginea termenului descriind 
ocurenţele lui reale în diverse tipuri de discurs, de la 
cele strict specializate, la cele cu grad mediu sau mic 
de specializare” [13, p.34]. Atare constatări pot con-

No Tip de defi niţie Exemple 
1. Nominală ACŢIONAR (econ.) (eng. shareholder): titular de acţiuni ale unei societăţi 

comerciale (societate anonimă pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni), 
persoană fi zică sau juridică.

1.1 De înregistrare ABSORBŢIE (econ.) (lat. absorbtio; eng. absorption): 1. Formă de concentrare a 
producţiei/activităţilor şi managementului, de preluare a unei societăţi comerciale 
de către o altă societate comercială, astfel că întregul activ al primei societăţi 
devine aport la capitalul social al celei de-a doua. 2. Formă de dezechilibru pe piaţa 
bunurilor economice, caracterizată prin defi cit de ofertă, respectiv, excedent de 
cerere. 3. Capacitate a unei ţări/organizaţii de a folosi efi cient asistenţa fi nanciară 
oferită în domeniul ajutorului pentru dezvoltare.
AMORTIZARE (econ.), (eng. amortization) 1. (fi nan.) Reducerea şi, în fi nal, 
stingerea unei datorii sau obligaţii prin plăţi repetate, la scadenţă sau anticipat. 2. 
(contabil.) Expresie valorica a uzurii mijloacelor fi xe incluse în costul produselor la 
fabricarea cărora ele au participat, în vederea creării condiţiilor necesare înlocuirii 
acestora.

1.2 Stipulativă ACOPERIRE MONETARĂ (econ.) (eng. cover of money): cantitate de valori 
relativ certe (aur, valute convertibile etc.), exprimată într-un procent din suma totală 
a emisiunii de bancnote, deţinută în mod obligatoriu de către băncile de emisiune 
pentru a evita infl aţia prin excedent de monedă şi a menţine stabilitatea monetară.
ACORD DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI  (econ.) (eng. double taxation 
agreement): tratat/protocol/convenţie comercială între două ţări, ce vizează regulile 
de impozitare a surselor de venituri de către părţi, întru scutirea de dubla impunere 
şi stimularea investiţiilor.
AJUTOR SOCIAL (econ.) (eng. social aid): plată lunară în bani, acordată de către 
stat familiilor defavorizate, în scopul asigurării unui venit minim garantat.

1.3 De precizare ACŢIONAR STRATEGIC (econ.) (eng. strategic shareholder): acţionar care 
investeşte într-o cotă sufi cient de importantă din capitalul unei societăţi în scopul 
abordării unei strategii de afaceri pe termen lung în legătură cu aceasta.

1.4 Ostensivă ACTIVITATE DE (RE)ASIGURARE (econ.) (eng. (re)insurance business): 
activitate care constă, în principal, în prezentarea ofertei, negocierea şi încheierea 
de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, 
efectuarea de acţiuni de regres şi de recuperare.

2. Operaţională ACORDARE DE ÎMPRUMUT BANCAR (econ.) (eng. bank lending): operaţiune 
prin care băncile stabilesc condiţiile creditării şi verifi că respectarea acestora de 
către clienţi.

3. Intensională/partitivă ACCIZ(Ă) (econ.) (fr. accise): impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri 
(hidrocarburi, băuturi alcoolice, tutun, produse de lux etc.), inclus în preţul mărfi i, 
prin care se urmăreşte descurajarea consumului.
AJUTOR UMANITAR (econ.)  (eng. humanitarian aid): formă de ajutor economic 
acordat ţărilor în cazuri de calamităţi naturale sau confl icte militare.
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stitui drept bază metodologică  pentru tratarea cazu-
rilor de polisemie terminologică în procesul elabo-
rării EM, ca lucrare cu conţinut interdisciplinar. Ex: 
termenul ABERAŢIE are defi niţii distincte în câteva 
domenii: 1. unghi  format de direcţia adevărată şi 
de cea aparentă din care este văzut un astru de pe 
Pământ – astronomie; 2. refracţie cu efect de defor-
mare – fi zică /arta fotografi că; 3. deviere de la nor-
mal, absurditate – fi lozofi e; 4. deviere a capacităţilor 
mentale – medicină; 5. abatere cromozomială ce dă 
naştere la deformări – genetică. Se poate observa că 
semnifi caţiile  termenului ABERAŢIE în limbajele 
specializate sunt derivate de la semnifi caţia cuvân-
tului în limba comună: abatere de la normă/normal, 
deviere, ceea ce relevă legătura între sensuri, or deri-
varea constituie unul din indiciile polisemiei (cuvânt 
cu două sau mai multe sensuri), de rând cu un alt 
indiciu – relaţionarea istorică (etimologie comună, 
aceeaşi origine). Printre metodele de „blocare” a po-
lisemiei este stipularea semnifi caţiei termenului prin 
defi nirea lui în cadrul fi ecărui domeniu. 

Afară de polisemia interdomenială, se mani-
festă şi polisemia intradomenială, de ex., termenul 
AMORTIZARE are semnifi caţii diferite în subdome-
niile economiei: în fi nanţe  – „reducerea şi, în fi nal, 
stingerea unei datorii sau obligaţii prin plăţi repetate, 
la scadenţă sau anticipat”; în contabilitate – „expre-
sie valorica a uzurii mijloacelor fi xe incluse în costul 
produselor la fabricarea cărora acestea au participat, 
în vederea creării condiţiilor necesare înlocuirii lor”.

La fel ca şi polisemia, sinonimia (transmiterea 
aceleiaşi informaţii de către două sau mai multe 
structuri diferite) nu este de dorit într-o terminolo-
gie ştiinţifi că riguroasă. Însă postulatul univocităţii 
nu se verifi că întotdeauna în realitate, printre cau-
zele apariţiei sinonimiei în terminologii fi ind men-
ţionate: traducerile din limba sursă pe care le oferă 
anumitor termeni dicţionarele bilingve sau poliglo-
te, pătrunderea aceloraşi noţiuni/termeni pe diverse 
căi, invenţiile traducătorilor, intersectarea unor va-
riante stilistico-funcţionale, calcurile, tendinţa către 
exprimare concisă, economică, popularitatea unui 
termen nou, standardizarea defectuoasă etc. [11].

În tratarea fenomenului sinonimiei, prezent în 
terminologia selectată pentru EM, este important 
de luat în vedere cel puţin trei tipuri de raporturi 
în acest sens [8, p.127]: termenii sunt consideraţi 
sinonimici, dacă ei reprezintă acelaşi concept şi pot 
fi  înlocuiţi reciproc fără prejudicii semantice pentru 
conţinutul exprimat de text; termenul şi defi niţia(ile) 
lui se consideră sinonime; se consideră sinonime 
termenul în forma lingvistică (cuvânt, grup de cu-
vinte etc.) şi simbolurile, abrevierile, construcţiile 

eliptice, imaginile, schemele etc. 
Exemple de sinonimie „fi xată” de titlurile de ar-

ticole la teme economice în EM:
ACCEPT (ACCEPTARE); ACTIVE CIRCU-

LANTE (CURENTE); ACTIVE CORPORALE/
MATERIALE/TANGIBILE; ACTIVE DE REZER-
VĂ (OFICIALE) sau REZERVE INTERNAŢI-
ONALE; ACTIV(E) FIX(E) sau IMOBILIZATE; 
ACŢIUNI ORDINARE/COMUNE; AJUSTARE 
STRUCTURALĂ sau RESTRUCTURARE; ANU-
LAREA OBLIGAŢIEI FISCALE sau AMNISTIE 
FISCALĂ; ASIGURARE DE BOALĂ/SĂNĂTA-
TE; ASIGURARE FACULTATIVĂ A AUTOVE-
HICULELOR (AUTO CASCO); AUTORIZAREA/
LICENŢIEREA BĂNCILOR; 

BALANŢA CREANŢELOR ŞI ANGAJA-
MENTELOR EXTERNE  sau POZIŢIA INVESTI-
ŢIONALĂ; BANCNOTĂ (BILET DE BANCĂ); 
BANCRUTĂ sau FALIMENT; BANI FICTIVI (FI-
DUCIARI); BANI SCRIPTURALI (DE CONT); 
BOALĂ OLANDEZĂ (DEINDUSTRIALIZARE); 
BUGETUL FAMILIEI (HELLER); BUN COR-
PORAL (MATERIAL); BUNURI IMOBILIARE 
(IMOBILE); BUNURI SUBSTITUIBILE (CON-
CURENTE).

5.0. Concluzii 
5.1. Tratarea din perspectivă multidisciplinară a 

procesului de elaborare a unei enciclopedii ca luc-
rare lexicografi că cu caracter universal, deschide 
posibilităţi de dezvoltare a bazei conceptuale a En-
ciclopediei Moldovei, fi ind relevate criterii şi reguli 
în ce priveşte reprezentativitatea, omogenitatea, 
expresivitatea şi care, în plan practic, constituie un 
suport în selectarea şi defi nirea adecvată a termeni-
lor şi interrelaţiilor acestora, aplicarea de principii 
suplimentare de tipologizare multiaspectuală a tex-
tului, construirea discursului conform cu câmpul re-
ferenţial şi cu tipul de accesibilitate a utilizatorului. 

5.2. Respectarea unui raport simbiotic între con-
ţinutul omogen şi expresia eterogenă, între text şi 
elementele de ilustrare funcţională a acestuia asigu-
ră o viziune unitară asupra lucrării enciclopedice. 

5.3.  Articolele enciclopedice, ca forme elaborate 
de text ştiinţifi c, ce prezintă fapte prin enunţuri, susţin 
sau demonstrează argumentat o problemă sau o temă, 
cu respectarea cerinţelor de logică internă, claritate a 
limbajului şi argumentelor, de univocitate şi concizie 
prin optimizarea structurii întregului text, pot fi  pri-
vite ca gen de discurs (enciclopedic), cu o tipologie 
defi nită  pe criterii corespunzătoare  (subgenuri). La 
elaborarea acestora se aplică tipurile de defi niţii spe-
cifi ce stilului enunţului într-un domeniu dat.
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5.4. Se poate constata că se întrunesc elemente-
le ce permit califi carea EM drept univers discursiv  
– un ansamblu din câmpuri referenţiale/discursive 
distincte (domenii/ramuri, curente, şcoli etc.), ce 
refl ectă interrelaţii între componente pe verticală şi 
orizontală, în sincronie şi diacronie; practică dis-
cursivă, cu aplicare de reguli şi criterii în constru-
irea corpusului de texte; discursul, ca o construcţie 
progresivă a unei memorii intertextuale (preluare de 
defi niţii, lanţuri de referinţe la diverse tipuri/genuri 
de enunţuri/discursuri, surse etc.).
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