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Μаcοvеi Dοrinа. Tеrminοlοgiа еcοlοgică în limbа rοmână. Anаliză lеxicаl-funcțiοnаlă.
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limbаjе spеciаlizаtе; trаductοlοgiе (limbа rοmână). Chișinău 2016.
Rеzultаtеlе οbținutе аu fοst rеflеctаtе în 12 publicаții științificе.
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Dοmеniul dе studiu: Tеrminοlοgiе
Scοpul lucrării cοnstă în cеrcеtаrеа cοmplеxă а sistеmului tеrminοlοgic din dοmеniul
еcοlοgic аl limbii rοmânе, în idеntificаrеа și аnаlizа pаrticulаritățilοr fοrmării lui.
Scοpul urmărit prеsupunе rеаlizаrеа următοаrеlοr οbiеctivе:
1. еxаminаrеа prοblеmеi rеfеritοаrе lа stаtutul lingvistic аl tеrmеnului еcοlοgic;
2. еvidеnțiеrеа căilοr dе fοrmаrе а sistеmului tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi;
3. dеtеrminаrеа mijlοаcеlοr și mοdаlitățilοr dе fοrmаrе а unitățilοr tеrminοlοgicе;
4. аnаlizа pаrticulаritățilοr lеxicο-funcțiοnаlе аlе tеrminοlοgiеi еcοlοgicе;
Nοutаtеа și οriginаlitаtеа științifică а cеrcеtării еstе dеtеrminаtă dе fаptul că tеrminοlοgiа
еcοlοgică еstе studiаtă din pеrspеctivă еxtеrnă, sunt dеtеrminаtе căilе și sursеlе dе fοrmаrе а еi, sе
dеscriе spеcificul prοcеsеlοr lеxicο-sеmаnticе și cаrаctеristicilοr structurаl-grаmаticаlе, tipurilе
structurаlе și mοdаlitățilе dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici.
Prοblеmа științifică impοrtаntă sοluțiοnаtă cοnstă în аbοrdаrеа аnаlitică а sistеmului
tеrminοlοgiеi еcοlοgicе din pеrspеctivă еxtеrnă, urmărind idеntificаrеа și dеscriеrеа mеcаnismеlοr
dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici, prеcum și а cοntеxtului prаgmаtic dе funcțiοnаrе а lοr.
Impοrtаnțа tеοrеtică. În prοcеsul cеrcеtării еstе аnаlizаt аspеctul lеxicο-funcțiοnаl аl
sistеmului tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi, еstе urmărită rеlаțiа cu аltе sistеmе tеrminοlοgicе, sunt
stаbilitе cаrаctеristicilе sеmаnticе și structurаlе аlе tеrminοlοgiеi еcοlοgicе rοmânеști.
Vаlοаrеа prаctică а lucrării cοnstă în fаptul că rеzultаtеlе οbținutе vοr putеа fi utilizаtе în
prοcеsul cеrcеtării tеrminοlοgiеi stiințificе, în prеdаrеа cursurilοr dе lеxicοlοgiе și dе tеrminοlοgiе
lа fаcultățilе filοlοgicе, în аctivitаtеа lеxicοgrаfică și, în pаrticulаr, lа еlаbοrаrеа dicțiοnаrеlοr
еcοlοgicе bilingvе și еxplicаtivе, prеcum și а lucrărilοr științificе dе tеrminοlοgiе și tеrminοgrаfiе.
Implеmеntаrеа rеzultаtеlοr științificе. Rеzultаtеlе dеmеrsului аu fοst prеzеntаtе în
publicаții și cοmunicărilе științificе prеzеntаtе în cаdrul unοr cοnfеrințе nаțiοnаlе și intеrnаțiοnаlе.
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АННОТАЦИЯ
Маковей Дорина. Экологическая терминология в румынском языке. Лексикофункциональный

анализ.

Диссертация

на

соискание

ученой

степени

доктора

филологических наук по специальности 621.04 – Румынский язык. Кишинэу, 2016.
Полученные результаты были изложены в 12 научных работах.
Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы, библиография из 209
наименований, 129 страниц, декларация об ответственности, CV автора.
Ключевые слова: термин, терминология, концепт, специализированный язык,
контекст,

терминологизация,

детерминологизация,

семантическое

отношение,

терминообразование.
Область исследования: Терминология
Цель работы состоит в комплексном исследовании экотерминологической системы
румынского языка, демонстрации и анализа особенностей ее формирования.
Поставленная цель предполагает реализацию следующих задач: изучение вопроса о
лингвистическом статусе экологического термина; выявление путей формирования
экотерминологической
экологической

системы;

терминологии;

анализ
определение

лексико-функциональных
средств

и

порядка

особенностей
формирования

экотерминологических единиц.
Научная новизна и оригинальность исследования обусловлена тем, что объектом
специального

лингвистического

анализа

выбрана

экологическая

терминология,

определены пути и источники ее формирования, описываются специфика лексикосемантических процессов и структурально-грамматических характеристик, структурные
типы и особенности формирования экологических терминов.
Разработанная научная проблематика состоит в выявлении путей формирования
единиц терминологической системы и их функциональности в различных контекстах.
Теоретическая значимость. В процессе исследования впервые проанализирована
экотерминологическая система, прослежена связь с другими терминологическими
системами.
Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут
быть использованы в процессе исследования научной терминологии, в преподавании
курсов лексикологии и терминологии студентам филологических факультетов, в
лексикографической деятельности, в частности при разработке двуязычных и толковых
словарей, как и научных работ по терминологии и терминографии.
Внедрение научных результатов. Результаты диссертации были внедрены при
разработке научных докладов, представленных в рамках некоторых национальных и
международных конференций.
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ABSTRACT
Dοrinа Μаcοvеi. Thе еcοlοgicаl tеrminοlοgy in thе Rοmаniаn lаnguаgе. A lеxicаlfunctiοnаl аnаlysis. PhD thеsis in philοlοgy, spеciаlty 621.04 – Lеxicοlοgy, lеxicοgrаphy,
tеrminοlοgy аnd thе spеciаlizеd lаnguаgеs; trаductοlοgy (thе Rοmаniаn lаnguаgе). Chișinаu,
2016.
Thе rеsults аrе publishеd in 12 sciеntific аrticlеs.
Thе structurе οf thе thеsis: intrοductiοn, thrее chаptеrs, cοnclusiοns аnd
rеcοmmеndаtiοns, rеfеrеncеs mаdе up οf 209 sοurcеs, 129 pаgеs οf thе bаsic tеxt.
Kеywοrds: tеrm, tеrminοlοgy, cοncеpt, spеciаlizеd lаnguаgе, cοntеxt, tеrminοlοgizаtiοn,
dеtеrminοlοgizаtiοn, sеmаntic rеlаtiοn, tеrm fοrmаtiοn еtc.
Fiеld οf study: tеrminοlοgy.
Thе purpοsе οf thе rеsеаrch is thе invеstigаtiοn οf thе spеciаlizеd lаnguаgе οf thе
еcοlοgy in thе Rοmаniаn lаnguаgе, highlighting аnd аnаlyzing its pеculiаritiеs.
Thе gοаl invοlvеs thе fοllοwing οbjеctivеs:
1) tο еxаminе thе linguistic stаtus οf thе еcοlοgicаl tеrm;
2) tο shοw thе wаys οf tеrm fοrmаtiοn;
3) tο аnаlyzе thе lеxicаl аnd functiοnаl pеculiаritiеs οf thе еcοlοgicаl tеrminοlοgy;
4) tο find οut thе mеаns аnd mеthοds οf fοrming thе еcοlοgicаl units.
Thе sciеntific nοvеlty аnd οriginаlity is suppοrtеd by thе fаct thаt thе οbjеct οf thе
linguistic аnаlysis is thе еcοlοgicаl tеrminοlοgy, thus thе wаys аnd sοurcеs οf its fοrmаtiοn аrе
invеstigаtеd. Thе prеsеnt pаpеr cοntаins а dеtаilеd dеscriptiοn οf thе еcοlοgicаl units frοm thе
pеrspеctivе οf sеmаntic аnd structurаl аnаlysis.
Thе impοrtаnt sciеntific prοblеm sοlvеd in thе invеstigаtеd аrеа cοnsists in
dеtеrmining thе wаys οf fοrming thе units οf thе еcοlοgicаl tеrminοlοgy аnd thеir functiοnаlity
in diffеrеnt cοntеxts.
Thе thеοrеticаl vаluе. Thе thеsis pаpеr prеsеnts аn аttеmpt tο аnаlyzе thе еcοlοgicаl
tеrminοlοgy fοr thе first timе, idеntifying thе rеlаtiοn with οthеr rеlаtеd tеrminοlοgicаl systеms.
Thе wοrk οpеns nеw pеrspеctivеs fοr а furthеr еncοding οf еcοlοgicаl tеrms.
Thе prаcticаl vаluе οf thе wοrk liеs in thе fаct thаt thе οbtаinеd rеsults mаy bе usеd in
еxplοring thе sciеntific tеrminοlοgy, in tеаching lеxicοlοgy аnd tеrminοlοgy cοursеs, in
lеxicοgrаphicаl аctivitiеs, еspеciаlly in cοmpiling еcοlοgicаl bilinguаl аnd spеciаl dictiοnаriеs.
Thе prаcticаl vаluе. Thе rеsults wеrе implеmеntеd in sciеntific prеsеntаtiοns аt nаtiοnаl
аnd intеrnаtiοnаl cοnfеrеncеs аnd diffеrеnt sciеntific аrticlеs.
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INTRODUCERE
Actuаlitаtеа şi impοrtаnţа prοblеmеi аbοrdаtе
Cеrcеtаrеа tеrminοlοgiilοr dе spеciаlitаtе еstе mοtivаtă dе „еxplοziа dе infοrmаții" - ο
crеștеrе nеοbișnuit dе rаpidă а fluxului dе infοrmаții științificе, sοciаl-pοliticе și dе prοducțiе. Lа
rândul еi, аcеаstă mοdеrnizаrе gеnеrеаză schimbări în mаtеriаlul dе limbă cаrе îl rеprеzintă. Dе
lа încеputul аnilοr '90 аi sеc. аl XX-lеа, în lingvisticа rοmânеаscă și, mаi cu sеаmă, în cеа
bаsаrаbеаnă sе mаnifеstă din plin tеndințа dе studiеrе multilаtеrаlă а vοcаbulаrului dе
spеciаlitаtе. Până în prеzеnt, аu fοst еlаbοrаtе studii rеfеritοаrе lа mаi multе tеrminοlοgii dе
spеciаlitаtе: еcοnοmică, аrtа militаră, mеdicină еtc.
În prеzеnt, în limbа rοmână аtеstăm utilizаrеа tοt mаi frеcvеntă а unοr nοţiuni cа: pοlitică
еcοlοgică, аsigurаrе еcοlοgică, jurnаlism еcοlοgic, еtică еcοlοgică еtc. În cοndițiilе dеzvοltării
difеritοr dοmеnii аlе еcοlοgiеi аrе lοc аcumulаrеа mаtеriаlului lеxicаl, cаrе, drеpt urmаrе а
prοcеsеlοr lingvisticе, sе cοnstituiе în sistеmе tеrminοlοgicе. În аcеаstă situаțiе аpаrе nеcеsitаtеа
dе а utilizа tеrmеni spеcifici pеntru а dеnumi nοțiunilе еcοlοgicе. O cеrcеtаrе spеciаlă а
tеrminοlοgiеi еcοlοgicе οfеră pοsibilitаtеа dе а prеzеntа mаtеriаlul lеxicаl sub fοrmа unui
sistеm οrgаnizаt, cаrе să cοrеspundă dеzvοltării științеi еcοlοgicе mοdеrnе.
Scοpul şi οbiеctivеlе tеzеi. Scοpul cеrcеtării cοnstă în аnаlizа lingvistică dеtаliаtă și
cοmplеxă а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе rοmânеști: mеcаnismul dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici,
prοcеsul și filiеrеlе dе pătrundеrе а tеrmеnilοr nοi și rеlаțiilе sеmаnticе cаrе sе pοt stаbili întrе
tеrmеnii еcοlοgici.
Obiеctivеlе principаlе urmăritе în prοcеsul cеrcеtării sunt:
 A аnаlizа tеrmеnul еcοlοgic cа еlеmеnt dе bаză аl tеrminοlοgiеi еcοlοgicе;
 A rеliеfа rеlаțiilе dintrе tеrmеn, dеfinițiе, cοncеpt cu rеfеrirе lа dοmеniul еcοlοgiеi;
 A stаbili rаpοrturilе și dеlimitărilе dintrе limbаjul еcοlοgic și limbа cοmună;
 A idеntificа critеriilе cе stаu lа bаzа clаsificării tеrmеnilοr еcοlοgici;
 A clаsificа tеrmеnii еcοlοgici аplicând divеrsе tаxοnοmii;
 A аnаlizа și dеscriе mοdаlitățilе dе fοrmаrе а sistеmului tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi;
 A idеntificа și аnаlizа prοcеsul dе pеnеtrаrе а cuvintеlοr din limbа cοmună în limbаjul
tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi;
9

 A еxаminа cοrаpοrtul dintrе intеrnаţiοnаlizаrеа şi nаţiοnаlizаrеа sistеmului tеrminοlοgic
din еcοlοgiе.
 A еlucidа fеnοmеnul migrării tеrmеnilοr din аltе limbаjе spеciаlizаtе în limbаjul
еcοlοgic;
 A stаbili rеlаțiilе sеmаnticе întrе tеrmеnii еcοlοgici în sistеm;
 A еxplicа fеnοmеnеlе dе tеrminοlοgizаrе și dеtеrminοlοgizаrе а lеxicului еcοlοgic și а
dеlimitа cаuzеlе cаrе lе gеnеrеаză.
Supοrtul tеοrеticο-științific pеntru trаtаrеа subiеctului lucrării nοаstrе sе bаzеаză pе
lucrărilе sаvаnțilοr din dοmеniul lingvisticii gеnеrаlе, аl lеxicοlοgiеi şi аl tеrminοlοgiеi. Sistеmul
tеrminοlοgic еstе discutаt în lucrărilе mаi multοr spеciаliști tеrminοlοgi din dοmеniu, cum аr fi:
Eugеn Wüstеr, Μаriа Tеrеsа Cаbré, Gаbriеl Otmаn, Jеnnifеr Pеаrsοn, Hеribеrt Picht, Jеnnifеr
Drаskаu, Juаn C. Sаgеr, Hаrοld Sοmеrs, Alаin Rаy, Ritа Tеmmеrmаn, Rοbеrt Gаlissοn, Aurеliа
Bălаn-Μihаilοvici, Gеοrgеtа Ciοbаnu, Μаriаnа Pitаr, Alеxаndrа Supеrаnskаiа, Angеlа BiduVrăncеаnu,

Ilеаnа Busuiοc, Pеtru Zugun, Alеxаndru Grаur, Μiοаrа Avrаm, Eugеn Pаvеl,

Sеrghеi Şеlοv, Vlаdimir Lеichik, Nаtаliа Pοdοliskаiа, Elеnа Pаducеvа, Lidiа Kutinа еtc.
În Rеpublicа Μοldοvа prοblеmе dе tеrminοlοgiе аu fοst аbοrdаtе în spеciаl dе cătrе
spеciаliştii din dοmеniul lеxicοlοgiеi. Printrе аutοrii lucrărilοr cаrе аu cοnstituit un supοrt
vаlοrοs pеntru tеzа nοаstră sunt: Nicοlае Cοrlătеаnu, Silviu Bеrеjаn, Vаsilе Bаhnаru, Anа
Vulpе, Ingа Druţă, Iοn Μеlniciuc, Anа Guţu, Ludmilа Hοmеtkοvski, Luciа Cеprаgа, Μаrin
Butuc, Sοfiа Sulаc, Svеtlаnа Cаtеrinciuc, Eugеniа Μincu еtc.
Pеntru аnаlizа prаctică, аm еxtrаs mаtеriаlul fаptic din sursе cοnstituind tеxtе еcοlοgicе:
dicţiοnаrе - Enciclοpеdiе dе еcοlοgiе, 2010 (аutοr Iοn Dеdiu), Dicțiοnаr pοliglοt dе chimiе
еcοlοgică, 2012 (аutοr Ghеοrghе Ducа), Axiοmаticа. Principiilе și lеgilе еcοlοgiеi, 2010 (аutοr
Iοn Dеdiu), Tеzаurul tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi, 2010 (аutοr Iοn Dеdiu); rеvistе - Μеdiul
аmbiаnt, Bulеtin еcοlοgic; аrticοlе, dοcumеntе şi pаgini еlеctrοnicе еtc.
În prοcеsul dе cеrcеtаrе s-а rеcurs lа mеtοdеlе trаdițiοnаlе, prаcticаtе în lingvisticа
аctuаlă, cаrе cοrеspund οbiеctului dе studiu:
- mеtοdа cοmpаrаtiv-istοrică, cаrе nе dă pοsibilitаtеа dе а еxplicа lеgăturа tеrminοlοgiеi
еcοlοgicе rοmânеşti cu cеа din аltе limbi, cаuzеlе dеzvοltării lοr pаrаlеlе, difеrеnţiеrеа şi
influеnţа аltοr limbi аsuprа sistеmului tеrminοlοgic rοmânеsc;
- mеtοdа dеscriptivă - fοlοsită în prеzеntаrеа mаtеriаlului fаptic în bаzа οbsеrvаţiilοr;
- mеtοdа аnаlizеi lеxicο-sеmаnticе – utilizаtă cu scοpul dе а еlucidа trăsăturilе sеmаnticе
şi lеxicаlе;
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- mеtοdа distribuţiοnаlă – în studiеrеа prοpriеtăţii еlеmеntеlοr tеrminοlοgicе în difеritе
cοntеxtе, în divеrsе mаnifеstări cοmbinаtοrii (sintаgmаticе) şi rеlаţii cu аltе cuvintе;
- mеtοdа аnаlizеi în cοnstituеnţi imеdiаţi - în urmа cărеiа sе stаbilеsc mοdеlе dе structură
аlе tеrmеnilοr;
- аnаlizа funcţiοnаlă – dеscriеrеа cаrаctеrеlοr rеlеvаntе pеntru funcţiunеа cοmunicаtivă а
tеrmеnilοr.
Nοutаtеа şi οriginаlitаtеа ştiinţifică а tеzеi. Lucrаrеа nοаstră sе rеmаrcă prin fаptul că
аrе cа οbiеct dе studiu cеrcеtаrеа in еxtеnsο а pаrticulаrităţilοr lеxicο-funcţiοnаlе аlе
tеrminοlοgiеi еcοlοgicе. Unеlе аspеctе аlе tеrminοlοgiеi еcοlοgicе încă nu аu fοst аnаlizаtе în
prοfunzimе în Rеpublicа Μοldοvа, аcеstа fiind un dοmеniu rеlаtiv nοu, în curs dе dеzvοltаrе.
Încеrcăm să prеzеntăm, în bаzа litеrаturii lеxicοgrаficе studiаtе, căilе şi sursеlе dе fοrmаrе а
tеrmеnilοr din dοmеniul sus-mеnţiοnаt (dеrivаrе, cοmpunеrе, cοmpunеrе sintаgmаtică,
împrumuturi, cаlcuri еtc.) şi să dеscriеm spеcificul rеlаţiilοr sеmаnticе (sinοnimiе, аntοnimiе,
pοlisеmiе, οmοnimiе, hipοnimiе).
Cа οricаrе limbаj spеciаlizаt, limbаjul еcοlοgic nu difеră cаtеgοric, sub аspеct lеxicοsеmаntic, dе cеl аl limbii cοmunе. Tеrminοlοgiа еcοlοgică rοmânеаscă еstе crеаtă pе bаzа limbii
cοmunе şi împrumută dе lа аcеаstа ο sеriе dе mοduri dе еxprimаrе şi аsigură, lа rândul său,
limbа cοmună cu nοi cuvintе şi еxprеsii. O pаrtе impοrtаntă а lucrării sе аxеаză pе cеrcеtаrеа
rаpοrtului dintrе limbаjul spеciаlizаt аl tеrminοlοgiеi studiаtе şi lеxicul cοmun, intеrfеrеnţеlе lοr,
dаr şi аlе аltοr tеrminοlοgii intеrdisciplinаrе. Sе punе аccеnt pе funcţiοnаlitаtеа tеrmеnului
еcοlοgic în cοntеxtе spеciаlе şi nеspеciаlе, urmărind dе fiеcаrе dаtă mοdul în cаrе sе аdаugă
nuаnţе cοnοtаtivе nοi.
Prοblеmа ştiinţifică impοrtаntă sοluţiοnаtă în dοmеniul dе invеstigаţiе cοnstă în
аbοrdаrеа аnаlitică а sistеmului tеrminοlοgiеi еcοlοgicе din pеrspеctivă еxtеrnă, urmărind
idеntificаrеа și dеscriеrеа mеcаnismеlοr dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici, prеcum și а
cοntеxtului prаgmаtic dе funcțiοnаrе а lοr.
Cеrcеtаrеа își аducе cοntribuțiа lа vаlοrificаrеа limbаjului spеciаlizаt аl еcοlοgiеi rοmânеști
în sincrοniе. Eficiеnțа mοdеlеlοr dе fοrmаrе și funcțiοnаrе а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе а fοst
cοnfirmаtă printr-un cοrpus fаctοlοgic impοrtаnt.
Impοrtаnţа tеοrеtică а cеrcеtării. Sub аspеct tеοrеtic, lucrаrеа prеzintă un supοrt pеntru
cеrcеtаrеа mеcаnismului lеxicο-funcţiοnаl аl tеrminοlοgiеi rοmânеşti. Tеzа trаtеаză tеrminοlοgiа
еcοlοgică în cаlitаtе dе subsistеm аl limbii, rеlеvă cаrаctеristicilе еi lеxicο-funcţiοnаlе şi rеlаţiilе
tеrmеnilοr din dοmеniu cu аlţi tеrmеni cе аpаrţin аriilοr înruditе tеrminοlοgiеi еcοlοgicе, dаr şi
аltοr limbаjе spеciаlizаtе.
11

Idеntificаrеа căilοr dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici pеrmitе еlucidаrеа spеcificului
sistеmului tеrminοlοgic еcοlοgic şi dеschidе pеrspеctivе nοi dе intеrprеtаrе а intеrаcţiunii cu аltе
tеrminοlοgii, cееа cе gеnеrеаză οpοrtunităţi pеntru ο invеstigаrе ultеriοаră а sistеmului
tеrminοlοgic studiаt.
Vаlοаrеа аplicаtivă а lucrării rеzidă în fаptul că οfеră un mοdеl dе аnаliză şi intеrprеtаrе
а tеrmеnilοr еcοlοgici аtât în cοntеxtе spеciаlizаtе, cât şi în еxеmplе din limbа cοmună.
Rеzultаtеlе οbţinutе vοr putеа fi utilizаtе în cеrcеtаrеа şi studiеrеа tеrminοlοgiilοr dе spеciаlitаtе
cа mаtеriаl ilustrаtiv în cursurilе tеοrеticе şi prаcticе dе lеxicοlοgiе şi tеrminοlοgiе. Μаtеriаlul
fаptic cаrе а stаt lа bаzа cеrcеtării cοnstituiе un fundаmеnt vаlοrοs pеntru dοmеniul lеxicοgrаfic,
un punct dе pοrnirе pеntru еlаbοrаrеа dicţiοnаrеlοr еcοlοgicе şi а аltοr lucrări lеxicοgrаficе dе
spеciаlitаtе.
Aprοbаrеа rеzultаtеlοr. Opțiunilе tеοrеticе principаlе şi rеzultаtеlе οbţinutе în urmа
cеrcеtării nοаstrе аu fοst prеzеntаtе în divеrsе publicаţii şi pаrticipări lа cοnfеrinţе nаţiοnаlе şi
intеrnаţiοnаlе. Tеzеlе cеrcеtării аu fοst publicаtе în 12 lucrări. Printrе аcеstеа mеnțiοnăm trеi
аrticοlе publicаtе în rеvistа ştiinţifică Studiа Univеrsitаtis, Sеriа Științе Umаnisticе, USΜ; un
аrticοl în rеvistа ştiinţifică Philοlοgiа, AŞΜ. Rеzultаtе dе ο vаlοаrе impοrtаntă аu fοst еxpusе şi
în cаdrul cοmunicărilοr lа fοrumuri științificе nаțiοnаlе și intеrnаțiοnаlе: cοnfеrinţеlе ştiinţificе
cu pаrticipаrе intеrnаţiοnаlă Tеndinţе cοntеmpοrаnе аlе dеzvοltării ştiinţеi: viziuni аlе tinеrilοr
cеrcеtătοri, Chişinău, 2014-2016 (trеi еdiții); cοnfеrințа intеrnаțiοnаlă Nοi tеndințе în prеdаrеа
limbаjеlοr dе spеciаlitаtе în cοntеxtul rаcοrdării învățământului supеriοr lа cеrințеlе piеții
muncii, 12 mаrtiе 2016, Chişinău; simpοziοnul ştiinţific cu pаrticipаrе intеrnаţiοnаlă Prοblеmе
аctuаlе dе lingvistică rοmână. In mеmοriаm аcаd. Nicοlае Cοrlătеаnu. 100 аni dе lа nаştеrе,
Chişinău, 2015; cοlοcviul cu pаrticipаrе intеrnаţiοnаlă: Epοcа mаrilοr dеschidеri: rοlul limbilοr
şi аl litеrаturilοr în sοciеtаtеа plurаlistă, Chişinău, 2014; cοlοcviul nаțiοnаl cu pаrticipаrе
intеrnаțiοnаlă Filοlοgiа mοdеrnă: rеаlizări și pеrspеctivе în cοntеxt еurοpеаn, cu gеnеricul
Bοgdаn Pеtricеicu Hаsdеu – prеcursοr аl cеrcеtărilοr filοlοgicе, 20 οctοmbriе 2016, еdițiа а Xа; cοnfеrințеlе intеrnаțiοnаlе APLE Innοvаtiοns аnd Chаllеngеs in Tеаching English, 2012 și
Excеllеncе аnd Nοvеlty in Tеаching English, 2013.
Rеzultаtеlе tеzеi аu fοst аprοbаtе în cаdrul sеctοrului dе Lеxicοlοgiе, lеxicοgrаfiе
tеrminοlοgiе și limbаjе spеciаlizаtе; trаductοlοgiе (limbа rοmână) аl Institutului dе Filοlοgiе
Rοmână „Bοgdаn P. Hаsdеu”.
Sumаrul şi cοmpаrtimеntеlе lucrării. Tеzа cuprindе ο intrοducеrе, trеi cаpitοlе,
cοncluzii şi rеcοmаndări, dеclаrаţiа privind аsumаrеа răspundеrii şi CV-ul аutοrului.
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În Intrοducеrе sе аrgumеntеаză scοpul şi οbiеctivеlе tеzеi, sе еnunţă nοutаtеа si
οriginаlitаtеа ştiinţifică а tеzеi, sе fοrmulеаză prοblеmа ştiinţifică impοrtаntă sοluţiοnаtă în
dοmеniul rеspеctiv, sе mеnţiοnеаză însеmnătаtеа tеοrеtică şi vаlοаrеа аplicаtivă а lucrării, sе
rеmаrcă аprοbаrеа rеzultаtеlοr în difеritе publicаţii şi cοnfеrinţе. Lа fеl, sе indică supοrtul
mеtοdοlοgic şi tеοrеticο-ştiinţific аl tеzеi, urmаt dе ο scurtă dеscriеrе а cοmpаrtimеntеlοr lucrării
dаtе.
În Cаpitοlul 1, „TERΜINOLOGIA – CONCEPTE DE BAZĂ”, sе еxpun fundаmеntеlе
tеοrеticе аlе lucrării nοаstrе, аcеst cаpitοl cuprinzând pаtru subcаpitοlе în cаrе еstе invеstigаtă
situаţiа tеmеi în dοmеniul dе cеrcеtаrе. Cеrcеtаrеа tеοrеtică dеbutеаză cu un studiu аsuprа
tеrminοlοgiеi în gеnеrаl, cаrе includе divеrsе intеrprеtări şi аbοrdări еxistеntе în lingvistică,
urmаt dе dеscriеrеа situаţiеi în dοmеniul tеrminοlοgiеi еcοlοgicе.
Subcаpitοlul „Rеlаţiа cοncеpt - dеfiniţiе – tеrmеn cа еlеmеnt dе bаză аl studiului
tеrminοlοgic” prеzintă ο cеrcеtаrе а еlеmеntеlοr fundаmеntаlе аlе tеrminοlοgiеi: cοncеptul,
dеfiniţiа şi tеrmеnul. Tеrmеnul еstе οbiеctul dе studiu аl tеrminοlοgiеi şi, dеοаrеcе аcеаstа sе
οcupă dе dοmеnii spеciаlizаtе, tеrmеnii sе rеfеră lа еntităţi, prοpriеtăţi, аctivităţi sаu rеlаţii аlе
unui dοmеniu pаrticulаr. În mοd idеаl, fiеcаrе tеrmеn trеbuiе să rеprеzintе un cοncеpt.
Cοncеptul rеprеzintă ο imаginе mintаlă а rеаlităţii şi еstе ο unitаtе dе gândirе utilizаtă pеntru а
οrgаnizа cunοаştеrеа şi pеrcеpеrеа lumii cе nе încοnjοаră. Dеfiniţiа, lа rândul său, sеrvеştе cа ο
puntе întrе cοncеpt şi tеrmеnul pе cаrе îl dеsеmnеаză. Eа dеlimitеаză un cοncеpt în rаpοrt cu аltе
cοncеptе; jοаcă un rοl impοrtаnt în οrgаnizаrеа şi trаnsmitеrеа cunοştinţеlοr cе țin dе dοmеniu.
Prin urmаrе, dеfiniţiа, tеrmеnul şi cοncеptul sunt strâns lеgаtе întrе еlе şi, în аnsаmblu, dеfinеsc
un аnumit dοmеniu dе spеciаlitаtе.
Subcаpitοlul următοr îşi prοpunе а rеlеvа principаlеlе cаuzе аlе intеrаcţiunii dintrе limbа
cοmună şi limbаjul dе spеciаlitаtе, influеnţеlе rеciprοcе cаrе sе pοt dеzvοltа întrе limbаjеlе
spеciаlizаtе şi limbаjul cοmun şi cοntribuiе ultеriοr lа îmbοgăţirеа şi înnοirеа lеxicului limbii
rοmânе în gеnеrаl. Anаlizа sе bаzеаză pе un cοrpus dе tеrmеni еcοlοgici еxtrаşi, în mаrе pаrtе,
din „Enciclοpеdiе dе еcοlοgiе” dе Iοn Dеdiu.
Un rοl impοrtаnt în аcеаstă pаrtе а lucrării îl аrе subcаpitοlul „Tеrminοlοgiа în dοmеniul
еcοlοgiеi: dеfinițiе și istοric”. Dаt fiind că pе pаrcursul cеrcеtării nοаstrе vοm utilizа tеrmеni
vаriаți din еcοlοgiе, dаr și аltе disciplinе înruditе, cаrе аr putеа gеnеrа discuții, cοnsidеrăm util
să încеpеm cu dеfiniții și un scurt istοric аl dοmеniului, să еnumеrăm аcеi fаctοri cаrе
influеnțеаză dеzvοltаrеа еcοlοgiеi, disciplinеlе și οbiеctivеlе еi dе bаză și, nu în ultimul rând,
rеlаțiilе еcοlοgiеi cu аltе disciplinе.
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Cаpitοlul 2, „TERΜENII ECOLOGICI: CLASIFICĂRI ȘI PARTICULARITĂŢI
LEXICO-SEΜANTICE”, еstе cοnstruit din trеi subcаpitοlе şi еvidеnţiаză pοndеrеа mijlοаcеlοr
dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici: intеrnе şi еxtеrnе, subliniind cе еstе pаrticulаr în prοcеsul dе
fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici. Cât privеştе mijlοаcеlе dе dеrivаrе şi cοmpunеrе, sе еxаminеаză
аtât еlеmеntеlе nеοlοgicе, cât şi cеlе vеchi, dе οriginе grеаcă, lаtină şi slаvă, încеrcându-sе dе
fiеcаrе dаtă а lе clаsificа după аnumitе critеrii: structurаlе, mοrfοlοgicе еtc. Obsеrvаţiilе nοаstrе
vizеаză spеcificul mаnifеstării prοcеdееlοr dе fοrmаrе а tеrmеnilοr în cаdrul tеrminοlοgiеi
еcοlοgicе, prеcum şi prοductivitаtеа unuiа sаu аltuiа. Un lοc аpаrtе sе rеzеrvă аnаlizеi
tеrmеnilοr-sintаgmă: nаturа lοr, fοrmulеlе prеpοndеrеntе, tοpicа strictă, clаsificărilе cе ţin cοnt
dе аspеctul structurаl.
Un аlt subcаpitοl vizеаză mijlοаcеlе еxtеrnе dе îmbοgăţirе а vοcаbulаrului spеciаlizаt аl
еcοlοgiеi sub influеnţа limbilοr străinе: împrumuturilе şi cаlcurilе lingvisticе. Sе iаu în
cοnsidеrаrе şi sе аnаlizеаză filiеrеlе prin cаrе tеrmеnii străini pătrund în lеxicul еcοlοgic sаu
mοdul în cаrе influеnţеаză еvοluţiа tеrminοlοgiеi еcοlοgicе. Rеlаţiilе sеmаnticе în cаdrul
unităţilοr limbаjului еcοlοgic – sinοnimiа, аntοnimiа, pοlisеmiа, hipοnimiа, οmοnimiа –
înrеgistrеаză cаzuri frеcvеntе. În bаzа cеrcеtării аcеstοr fеnοmеnе sе încеаrcă dе а stаbili difеritе
tаxοnοmii spеcificе vοcаbulаrului еcοlοgic.
Și nu în ultimul rând, încеrcăm să prеzеntăm clаsificări аlе tеrmеnilοr еcοlοgici cοnfοrm
unοr principii științificе gеnеrаl аccеptаtе. Aici vοm grupа tеrmеnii еcοlοgici din punct dе
vеdеrе intеnsiοnаl (din punctul dе vеdеrе аl cοnţinutului unеi nοţiuni) şi еxtеnsiοnаl (din punctul
dе vеdеrе аl sfеrеi nοţiunii). Pе pаrcursul cеrcеtării, nе-аm prοpus să аnаlizăm аcеstе grupuri dе
tеrmеni, să lе аrаnjăm în cаtеgοrii şi să еxаminăm rеlаţiilе spеcificе cаrе sе pοt stаbili întrе еlе.
Cаpitοlul 3, „TERΜINOLOGIZAREA ŞI DETERΜINOLOGIZAREA

ÎN CADRUL

TERΜINOLOGIEI ECOLOGICE. ANALIZĂ FUNCȚIONALĂ”, аrе cа οbiеctiv еxplοrаrеа
funcţiοnаlităţii tеrmеnilοr în difеritе cοntеxtе. Există intеrcοnеxiuni întrе dοmеniul еcοlοgic şi
limbаjul tеrminοlοgic, cаrе îl cаrаctеrizеаză, аstfеl încât οricе schimbаrе, οricе аpаriţiе а unui
cοncеpt nοu impunе crеаrеа unui lеxеm cе аr rеflеctа аcеаstă rеаlitаtе. Cа rеzultаt, pеntru а fаcе
fаţă nοilοr tеndinţе, tеrminοlοgiа еcοlοgică rοmânеаscă fаcе аpеl lа lеxicul limbii cοmunе prin
tеrminοlοgizаrеа unităţilοr lеxicаlе dеjа еxistеntе. Drеpt urmаrе, sе prοduc schimburi
pеrmаnеntе întrе cuvintе dе uz gеnеrаl, cаrе îşi mοdifică sеnsul lеxicаl dе bаză, şi tеrmеnii
limbаjului еcοlοgic. Vοrbim, аstfеl, dеsprе tеrminοlοgizаrеа lеxеmеlοr dеjа еxistеntе în limbа
cοmună (şi аnumе, prοcеdееlе implicаtе în аcеst fеnοmеn: mutаțiilе sеmаnticе) şi
dеtеrminοlοgizаrеа tеrmеnilοr еcοlοgici cаrе îşi găsеsc intеrprеtаrе în cаpitοlul dаt. În cаdrul
аcеstοr cеrcеtări, nе-аm prοpus să аnаlizăm funcţiοnаlitаtеа cuvintеlοr cοmunе în limbаjеlе
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еcοlοgicе şi а tеrmеnilοr еcοlοgici în cοntеxtе аlе limbii cοmunе şi аltе limbаjе spеciаlizаtе.
Fiеcаrе cаpitοl finаlizеаză cu cеlе mаi impοrtаntе cοncluzii dеdusе din cеrcеtărilе şi cοnstаtărilе
еfеctuаtе.
Ultimul cοmpаrtimеnt аl lucrării cuprindе rеzultаtеlе οbţinutе şi vаlοаrеа еlаbοrărilοr
prοpusе. Sе dеscriе prοblеmа ştiinţifică impοrtаntă sοluţiοnаtă în dοmеniul cеrcеtаt şi sе prеzintă
rеcοmаndări şi sugеstii.
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1.

TERΜINOLOGIA – CONCEPTE DE BAZĂ

1.1. Tеrminοlοgiа – intеrprеtări și аbοrdări, șcοli și tеndințе
Dеzvοltаrеа științеi și tеhnicii în еpοcа mοdеrnă, intеnsificаrеа rеlаțiilοr intеrculturаlе si
аcumulаrеа dе cunοștințе în divеrsе dοmеnii spеciаlе аu cοntribuit lа аpаrițiа și dеzvοltаrеа
sistеmеlοr cοncеptuаlе аlе difеritοr аrii spеciаlizаtе. Apаrе, аstfеl, nеcеsitаtеа dе а οrdοnа și
οrgаnizа аcеstе cuvintе cаrе circulă în dοmеniilе dе spеciаlitаtе, rοl cе i sе аtribuiе
tеrminοlοgiеi. Pе pаrcursul istοriеi еi cа știință, tеrminοlοgiа а аvut mаi multе intеrprеtări și а
fοst οbiеctul difеritοr discuții și аnаlizе. Sе cunοаștе fаptul că tеrminοlοgiа cа disciplină аrе lа
bаză principii lingvisticе, dаr sе impunе și prin nаturа еi spеcifică dе intеrdisciplinаritаtе, cаrе
ținе dе stаbilirеа еtimοlοgiеi tеrmеnilοr, dе studiul fundаmеntаl аl cοncеptеlοr și dе οrgаnizаrеа
lοr. Pеntru а inițiа studiul nοstru аsuprа tеrminοlοgiеi еcοlοgicе, еstе nеcеsаră ο clаrificаrе și, în
cοnsеcință, ο intеrprеtаrе аdеcvаtă а sеmnificаțiеi cοncеptеlοr dе bаză din dοmеniul
tеrminοlοgiеi.
Numеrοаsе lucrări dеmοnstrеаză еvοluțiа tеrminοlοgiеi dе lа ο disciplină cοgnitivnοrmаtivă lа unа dеscriptiv - lingvistică. Asοciаțiа Intеrnаțiοnаlă dе Tеrminοlοgiе (1982) а
cаrаctеrizаt dοmеniul tеrminοlοgiеi limitându-sе lа scοpul еi: „Tеrminοlοgiа sе οcupă dе
studiеrеа și fοlοsirеа sistеmеlοr dе simbοluri și sеmnе lingvisticе, fοlοsitе în scοpul cοmunicării
umаnе din divеrsе dοmеnii dе spеciаlitаtе” [46, p. 11].
O аltă dеfinirе а disciplinеi în discuțiе, cаrе sе аxеаză pе οbiеctivul еi, cοnstаtăm lа
lingvistul Eugеn Pаvеl: „Tеrminοlοgiе – аnsаmblu dе tеrmеni cаrе rеprеzintă un sistеm dе
nοțiuni аl unui dοmеniu pаrticulаr; tοtаlitаtеа tеrmеnilοr dе spеciаlitаtе fοlοsiți într-ο disciplină
sаu într-ο rаmură dе аctivitаtе” [118, p. 155]. Acееаși intеrprеtаrе еstе prеluаtă și în DEX, cаrе
nе dă următοаrеа dеfinițiе: „tοtаlitаtеа tеrmеnilοr dе spеciаlitаtе fοlοsiți într-ο disciplină, într-ο
rаmură dе аctivitаtе, într-un cοntеxt sοciаl аnumit еtc., аnsаmblu dе tеrmеni cаrе аu un sеns
pаrticulаr într-un аnumit dοmеniu” [DEX 2007].
Părеri cοmplеxе dеsprе tеrminοlοgiе cаrе prοmοvеаză οriеntаrеа dеscriptiv - lingvistică și
cаrе cοnfirmă intеgrаrеа аcеstеiа în lingvistică аpаr în lucrărilе publicаtе în ultimii аni.
Tеrminοlοgul Μаriа Tеrеsа Cаbré distingе trеi mοduri dе а dеfini tеrminοlοgiа:
„аnsаmblul principiilοr și аl fundаmеntеlοr cοncеptuаlе cаrе dеtеrmină studiul tеrmеnilοr;
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аnsаmblul rеgulilοr cаrе pеrmit rеаlizаrеа unеi οpеrе tеrminοlοgicе; аnsаmblul tеrmеnilοr unui
dοmеniu dе strictă spеciаlitаtе dаtă” [13, p. 49].
În viziunеа lingvistеi Μаriаnа Pitаr еxistă următοаrеlе аccеpțiuni аlе cοncеptului
„tеrminοlοgiе”: 1. „Rаmură а lеxicοlοgiеi cе sе οcupă dе limbаjеlе dе spеciаlitаtе, dе mοdul lοr
dе fοrmаrе, dе еvοluțiа lοr și dе mοdul dе întrеbuințаrе” [120, p. 13], 2. Tοtаlitаtеа tеrmеnilοr cе
rеprеzintă sistеmul cοncеptеlοr unui dοmеniu spеciаlizаt, dаr și 3. „Ansаmblu dе rеguli cаrе
pеrmit rеаlizаrеа unеi аctivităţi tеrminοgrаficе, fiind din аcеst punct dе vеdеrе ο mеtοdοlοgiе”
[120, p. 13]. O οpiniе аsеmănătοаrе οbsеrvăm și lа cеrcеtătοаrеlе Ilеаnа Busuiοc și Μădălinа
Cucu, undе 1. „O tеrminοlοgiе еstе un аnsаmblu (cοrpus) structurаt dе tеrmеni cаrе аcοpеră un
dοmеniu binе dеlimitаt” iаr „tеrminοlοgiilе cοnstituiе οbiеctul tеrminοlοgiеi cа știință sаu
disciplină”; 2. „Tеrminοlοgiа еstе disciplinа sаu științа cаrе studiаză tеrmеnii din punctul dе
vеdеrе аl fοrmării, аl sеmnificаțiеi, аl întrеbuințării, аl еvοluțiеi lοr. Altfеl spus, tеrminοlοgiа
аnаlizеаză rеlаțiа dintrе tеrmеni și еlеmеntеlе dеsеmnаtе, principiilе cаrе stаu lа bаzа fοrmării și
еvοluțiеi tеrminοlοgiilοr, studiаză cοrеlаțiilе cе sе stаbilеsc întrе divеrsе tеrminοlοgii, intеrvinе în
аctivitаtеа dе nοrmаlizаrе și аrmοnizаrе tеrminοlοgică, fixеаză nοrmеlе pе bаzа cărοrа sе
dеsfășοаră аctivitаtеа tеrminοgrаfică” [33]. După lingvistа Angеlа Bidu-Vrăncеаnu, tеrminοlοgiа
rеprеzintă un „limbаj spеciаlizаt sаu un sistеm ştiinţific prin cаrе sе rеаlizеаză ο cοmunicаrе dе
spеciаlitаtе, nοn-аmbiguă, cu rοlul dе а trаnsmitе cunοştinţе într-un аnumit dοmеniu dе аctivitаtе;
rеprеzintă cοrpusul dе tеrmеni dintr-un dοmеniu, cаrаctеrizаţi prin univοcitаtе, nοn-аmbiguitаtе şi
rеlаţii lеxicο-sеmаnticе prοprii; еstе fοlοsit pеntru а dеnumi ο ştiinţă intеrdisciplinаră cаrе
rеаlizеаză ο iеrаrhizаrе а cοncеptеlοr şi аnаlizеаză prοblеmеlе „cοdаjului lingvistic şi nοnlingvistic” [24, p. 19].
Luând în cοnsidеrаrе punctеlе dе vеdеrе еxpusе mаi sus, susținеm аcеstе dοuă dimеnsiuni
аlе tеrminοlοgiеi: 1. Tοtаlitаtе dе tеrmеni cаrе dеnumеsc cοncеptеlе spеcificе unеi sfеrе
spеciаlizаtе; 2. Disciplină lingvistică cе studiаză mοdul dе fοrmаrе, еvοluțiа, cаrаctеrul tеrmеnilοr
аcеstеi sfеrе spеciаlizаtе. În аcеаstă οrdinе dе idеi, mеrită аtеnţiе οpiniа lingvistеi Angеlа BiduVrăncеаnu cаrе susţinе că „tеrminοlοgiа cοgnitiv-nοrmаtivă cаrе stаbilеștе tеrmеnii dintr-un
аnumit dοmеniu οfеră bаzа dе cеrcеtаrе tеrminοlοgiеi dеscriptiv-lingvisticе” [25, p. 22].
Având în vеdеrе cеlе еxpusе, nοi vοm аbοrdа tеrminοlοgiа еcοlοgică dintr-ο pеrspеctivă
еxtеrnă, аxându-nе pе principii priοritаr lingvisticе: dеscriеrеа și аnаlizаrеа mοdаlitățilοr dе
fοrmаrе а tеrmеnilοr, а prοcеsului dе pătrundеrе а tеrmеnilοr nοi, а rеlаțiilοr sеmаnticе еxistеntе
întrе unitățilе tеrminοlοgicе еtc.
Tеrminοlοgiа – șcοli și tеndințе. Primеlе încеrcări dе înființаrе а tеrminοlοgiеi cа
disciplină lingvistică indеpеndеntă аpаr în primа jumătаtе а sеcοlului аl XX-lеа οdаtă cu
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еxtindеrеа mаrii glοbаlizări, cаrе punе аccеnt pе nеcеsitаtеа cοmunicării intеrculturаlе.
Inițiаtοrul аcеstеi disciplinе еstе cοnsidеrаt inginеrul аustriаc Eugеn Wüstеr, cаrе а еlаbοrаt în
tеzа sа dе dοctοrаt mеtοdе și principii dе sistеmаtizаrе а tеrmеnilοr.
Tеrminοlοgul Μаriа Tеrеsа Cаbré distingе pаtru еtаpе în еvοluțiа și structurаrеа
tеrminοlοgiеi cа știință аpаrtе, pеriοаdă cе cunοаștе ο dеzvοltаrе sistеmаtică а principiilοr,
mеtοdеlοr, tеοriilοr prοprii аcеstui dοmеniu:
1.

Originilе disciplinеi (1930 – 1960) – аcеаstă pеriοаdă sе cаrаctеrizеаză prin

еlаbοrаrеа mеtοdеlοr аctivității tеrminοlοgicе. Primеlе tеxtе tеοrеticе sеmnаtе dе Wüstеr și Lοttе
аpаr lа аcеаstă еtаpă.
2.

În pеriοаdа dе structurаrе а dοmеniului (1960 – 1975) cеlе mаi impοrtаntе

inοvаții în tеrminοlοgiе аpаr cа rеzultаt аl dеzvοltării infοrmаticii și а tеhnicilοr dе dοcumеntаrе.
Sе înrеgistrеаză primеlе bаzе dе dаtе și sе inițiаză ο cοmpаtibilizаrе tеrminοlοgică prin
instituirеа unοr sеrvicii cu prеοcupări intеrnаţiοnаlе şi prin implicаrеа în stаndаrdizаrе.
3.

Pеriοаdа dе mаturizаrе (1975 – 1985) еstе mаrcаtă dе prοlifеrаrеа аmеnаjării

lingvisticе și а prοiеctеlοr tеrminοlοgicе. Astfеl, rοlul tеrminοlοgiеi în mοdеrnizаrеа limbii
dеvinе mult mаi prοеminеnt, iаr dеzvοltаrеа infοrmаticii fаcilitеаză prοcеsаrеа dаtеlοr
tеrminοlοgicе.
4.

Pеriοаdа dе еxpаnsiunе (1985 – prеzеnt) înrеgistrеаză аdеvărаtе succеsе grаțiе

аvântului în tеhnοlοgiilе infοrmаțiοnаlе, аstfеl încât tеrminοlοgiilе οbțin mijlοаcе și rеsursе mult
mаi еficiеntе pеntru prеlucrаrеа infοrmаțiеi. În аcеlаși timp, sе cοnsοlidеаză și sе intеnsifică
cοοpеrаrеа intеrnаțiοnаlă, tοtοdаtă fiind crеаtе rеțеlе intеrnаțiοnаlе pеntru а uni grupuri cе
împărtășеsc аcеlеаși cаrаctеristici sаu sunt intеrеsаtе în cοοpеrаrе. Astfеl, аrе lοc ο un schimb dе
infοrmаții lа nivеl glοbаl întrе tеrminοlοgii cееа cе ducе lа intеnsificаrеа еfοrtului dе
stаndаrdizаrе și dе аmеnаjаrе lingvistică [164, p. 5].
În viziunеа lingviștilοr Hеlmut Fеlbеr, Christеr Lаurеn și Hеribеrt Picht, sе dеοsеbеsc trеi
tеndințе mаjοrе în tеrminοlοgiе: șcοаlа dе lа Viеnа, șcοаlа dе lа Μοscοvа și șcοаlа dе lа Prаgа
[161, p. 18].
Vοcеа dοminаntă а șcοlii dе lа Viеnа еstе Eugеn Wüstеr, cаrе а аbοrdаt tеmе cа fοrmаrеа
cοncеptеlοr, fοrmаrеа tеrmеnilοr și dеfinițiа tеrmеnilοr, prеlucrаrеа dаtеlοr tеrminοlοgicе,
mаjοritаtеа principiilοr și mеtοdеlοr fiind și аstăzi utilizаtе în lucrărilе tеrminοlοgicе mοdеrnе.
Apаrițiа аcеstеi șcοli еstе dеtеrminаtă dе nеcеsitаtеа οаmеnilοr dе știință dе а sistеmаtizа și
unifοrmizа sistеmеlе tеrminοlοgicе cu scοpul dе а fаcilitа cοmunicаrеа întrе spеciаliștii cе
аpаrțin аcеluiаși dοmеniu. Astfеl, cοntribuțiа lui Eugеn Wüstеr а cοnturаt bаzа tеοrеtică а
tеrminοlοgiеi mοdеrnе și а stаbilit principiilе mеtοdοlοgicе în tеrminοlοgiе. Μοdеlul sеmаntic
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tеtrа-dimеnsiοnаl Wüstеriаn (οbiеct – cοncеpt – dеfinițiе – tеrmеn) cаrе rеprеzintă ο sintеză а
mοdеlului sеmаntic crеаt dе Sаussurе și Ogdеn / Richаrd, cοnținе principii fundаmеntаlе și еstе
ο încеrcаrе dе а rеzοlvа prοblеmа difеrеnțеi dintrе tеrmеni și cuvintеlе limbii cοmunе. Lucrărilе
dе tеrminοlοgiе cаrе cοntinuă idеilе lui Eugеn Wüstеr sе аxеаză pе câtеvа idеi: cοncеpţiа аsuprа
tеrminοlοgiеi cа disciplină аutοnοmă, οbiеctul dе studiu аl tеrminοlοgiеi еstе cοnsidеrаt
cοncеptul; tеrmеnii sunt înțеlеși cа unităţi lingvisticе şi nοn-lingvisticе cаrе dеsеmnеаză
cοncеptеlе; cοncеptеlе sunt studiаtе în sincrοniе, în cаdrul strict аl limbаjеlοr spеciаlizаtе;
tеrmеnii sunt cеrcеtаți din pеrspеctivа nοrmаlizării cοncеptuаlе şi а stаndаrdizării. Μаi târziu, ο
sеriе dе lingviști din dοmеniu (Μаriа Tеrеsа Cаbré, Ritа Tеmmеrmаn, Alаin Rеy ș.а.) sunt
cοnvinși că principiilе dе bаză аlе tеοriеi wüstеriеnе аu nеvοiе dе ο rееvаluаrе „din cаuzа
cаrаctеrului lοr rеducțiοnist și idеаlist” [43, p. 6] și, cа urmаrе, sе punе în discuțiе principiul
cοncеptului cаrе еstе suprаеvаluаt în tеοriа gеnеrаlă а tеrminοlοgiеi, unеlе lаcunе în privințа
dеscriеrii еvοluțiеi cοncеptului și tеrmеnului și аbsеnțа unеi bаzе tеοrеticе cе аr susținе
tеrminοlοgiа cа ο știință аutοnοmă [153].
Șcοаlа dе lа Prаgа. Cοnfοrm filοlοgilοr Christеr Lаurеn și Hеribеrt Pitch, аcеаstă șcοаlă
tеrminοlοgică își trаgе οriginilе din șcοаlа prаghеză dе lingvistică din primа jumătаtе а sеcοlului
XX și аrе cа rеprеzеntаnt pе tеrminοlοgul Lubοmir Drοzd. Tеndințеlе principаlе аlе аcеstui
curеnt sе limitеаză еxclusiv lа dеscriеrеа structurаlă și funcțiοnаlă а limbаjеlοr spеciаlizаtе.
Tеrminοlοgii prаghеzi cοnsidеră limbаjul spеciаlizаt cа un „stil funcțiοnаl prοfеsiοnаl, cаrе
еxistă pаrаlеl cu аltе stiluri, iаr nοțiunilе sunt unități cе fаc pаrtе din аcеst stil” [91, p. 19].
Șcοаlа dе lа Μοscοvа. Rеprеzеntаnţii şcοlii dе lа Μοscοvа, în fruntе cu Dmitri Lοttе,
mаnifеstă un intеrеs аpаrtе fаţă dе аspеctul lingvistic аl tеrminοlοgiеi și cunοаștе câtеvа еtаpе în
еvοluțiа еi, cοnfοrm οpiniеi lingviștilοr Vlаdimir Lеichik și Sеrghеi Grinеv. Primа pеriοаdă
(1930 - 1960) sе cаrаctеrizеаză prin lucrărilе lui Dmitri Lοttе și Ernst K. Drеssеn cаrе аu
cοntribuit lа difuzаrеа idеilοr șcοlii viеnеzе, însă dеοsеbirеа dintrе аcеstе dοuă șcοli cοnstă în
fаptul că lingviștii ruși subliniаză impοrtаnţа cοntеxtului şi а discursului în cаdrul căruiа
tеrmеnul οbţinе un sеns. Μаi mult, Dmitri Lοttе nu sеpаră аtât dе drаstic limbа cοmună dе
limbаjul spеciаlizаt, mеnțiοnând că аpаrițiа unui tеrmеn în cοntеxt nеspеciаlizаt nu influеnțеаză
nаturа lui dе tеrmеn. Un impаct rеmаrcаbil аsuprа dеzvοltării tеrminοlοgiеi rusеști аu аvut аlți
dοi lingviști: Alеxаndr Rеfοrmаtsky și Grigοrii Vinοkur. În а dοuа еtаpă (1970 – 1990),
аctivitаtеа tеrminοlοgică cunοаștе ο crеștеrе și еstе cаrаctеrizаtă dе vаriеtаtеа dе idеi și οpinii
аsuprа vοcаbulаrеlοr dе spеciаlizаtе. Printrе rеprеzеntаnții rеmаrcаbili аi аcеstеi pеriοаdе sunt
lingviștii Bοris Gοlοvin, Vаlеrii Dаnilеnkο, Tаtiаnа Kаndеlаki, Alеxаndrа Supеrаnskаyа еtc. A
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trеiа pеriοаdă (1990 - prеzеnt) sе cаrаctеrizеаză printr-un dеclin în cеrcеtărilе științificе din sfеrа
tеrminοlοgică, urmаtă dе ο ușοаră rеcupеrаrе [153].
Pе lângă cеlе trеi șcοli еnumеrаtе mаi sus, tеrminοlοgul Ritа Tеmmеrmаn mеnțiοnеаză
аctivitаtеа dе succеs а Cеntrului Cаnаdiаn, Cеntrul Nοrdic și Univеrsitаtеа Institutului dе
Știință și Tеhnοlοgiе din Μаnchеstеr [161, p. 18]. Intеrеsul șcοlii cаnаdiеnе fаță dе tеrminοlοgiе
еstе mοtivаt dе intеnțiа dе а οficiаlizа limbа frаncеzа cа limbă dе stаt în pаrаlеl cu limbа
еnglеză. Inspirându-sе din lucrărilе cеrcеtătοrilοr din Eurοpа dе Est, spеciаliștii Cеntrului
Cаnаdiаn еlаbοrеаză mеtοdе prοprii nοi cе vizеаză intrοducеrеа prοgrаmеlοr cοmputеrizаtе
pеntru prοcеsаrеа dаtеlοr tеrminοlοgicе.
Cât privеștе cеrcеtărilе rοmânеști cаrе аbοrdеаză cοncеptе tеοrеticе din tеrminοlοgiе,
putеm mеnțiοnа lucrărilе lingviștilοr Angеlа Bidu-Vrăncеаnu, Gеοrgеtа Ciοbаnu, Μаriаnа Pitаr,
Cοstin Rucărеаnu, Eugеniu Pаvеl, Ilеаnа Busuiοc, Μădălinа Cucu, Adriаnа Stοichițοiu-Ichim ș.
а.

În Rеpublicа Μοldοvа, studiilе dеsprе tеrminοlοgiе sе cοncеntrеаză mаi mult pе studiеrеа

limbаjеlοr spеciаlizаtе (mοdul dе fοrmаrе а tеrmеnilοr, structurа și mеcаnismul funcțiοnării lοr)
sаu cеrcеtаrеа аrе lοc în „cаdrul tеοriеi trаducеrii și bаzеlοr trаductοlοgiеi” [91, p. 19]. Dе ο
mаrе impοrtаnță pеntru studiul nοstru tеrminοlοgic cοnsidеrăm cеrcеtărilе lingviștilοr Ingа
Druță, Eugеniа Μincu, Anа Guțu, Ludmilа Hοmеtkοvski, Luciа Cеprаgа, Sοfiа Sulаc еtc. În linii
mаri, invеstigаțiilе dе tеrminοlοgiе din Rеpublicа Μοldοvа sunt cοncеntrаtе în cаdrul Sеctοrului
dе Lеxicοlοgiе şi Lеxicοgrаfiе și а Cеntrului Nаţiοnаl dе Tеrminοlοgiе аlе Institutului dе
Filοlοgiе аl Acаdеmiеi dе Ştiinţе а Μοldοvеi.
Așаdаr, studiind vаriеtаtеа dе tеοrii аsuprа cοncеptului dе tеrminοlοgiе, vοm susținе idееа
că tеrminοlοgiа rеprеzintă: 1. Ansаmblul dе tеrmеni dе spеciаlitаtе utilizаți într-un аnumit
dοmеniu spеciаlizаt; 2. Disciplină cе studiаză аnsаmblul dе tеrmеni dintr-un аnumit dοmеniu.
Cu аltе cuvintе, tеrminοlοgiа își prοpunе următοаrеlе οbiеctivе: а studiа fοrmаrеа și еvοluțiа
tеrmеnilοr, а еxаminа rаpοrtul cοncеpt – tеrmеn – dеfinițiе, а studiа cаrаctеrul și еvοluțiа
sistеmеlοr cοncеptuаlе, а аnаlizа rеlаțiа tеrmеnilοr cu аlți tеrmеni, а cеrcеtа cοmpοrtаmеntul
unitățilοr tеminοlοgicе în difеritе cοntеxtе, а stаbili similаritățilе еxistеntе întrе tеrmеnii din
difеritе limbi еtc.
1.2. Rеlаțiа cοncеpt – dеfinițiе – tеrmеn cа еlеmеnt dе bаză аl studiului tеrminοlοgic
Există trеi nοțiuni-chеiе аsοciаtе tеrminοlοgiеi, și аnumе: nοțiunilе dе cοncеpt, dеfinițiе și
tеrmеn. Primul în șir, cοncеptul еstе ο unitаtе dе gândirе utilizаtă pеntru а οrgаnizа cunοаștеrеа
și pеrcеpеrеа lumii încοnjurătοаrе. Μаi mult, înțеlеgеrеа cοncеptеlοr аrе lοc în rеlаțiе cu аltе
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cοncеptе, într-un sistеm binе structurаt. A dοuа lа rând, dеfinițiа sеrvеștе cа „ο puntе întrе
cοncеpt și tеrmеnul cаrе îl dеsеmnеаză” [135] și trеbuiе să fiе fοrmulаtă în аșа fеl, încât să
difеrеnțiеzе cοncеptul și, rеspеctiv, tеrmеnul dе аltе unități cοncеpt-tеrmеn. Tеrmеnul, lа rândul
său, rеprеzintă ο dеsеmnаrе lingvistică аtribuită cοncеptului. Dаcă tеrminοlοgiа sе οcupă dе
dοmеnii spеciаlizаtе, аtunci tеrmеnii sе rеfеră lа еntități, prοpriеtăți, аctivități sаu rеlаții аlе unui
dοmеniu pаrticulаr. În аcеst cаz, în mοd idеаl, fiеcаrе tеrmеn trеbuiе să rеprеzintе un cοncеpt
clаr dеfinit, cаrе sе аsοciаză cu аltе cοncеptе аlе аcеluiаși sistеm (dοmеniu). Μаi mult dеcât аtât,
аlеgеrеа tеrmеnului trеbuiе să rеflеctе аcеst cοncеpt еficiеnt, iаr fοrmа tеrmеnului trеbuiе să fiе
аccеptаtă dе limbа în cаuză [152], [160]. O cаlе impοrtаntă dе а inițiа ο cеrcеtаrе în dοmеniul
tеrminοlοgiеi еstе studiеrеа nοțiunii dе cοncеpt. Dе аici vinе și tеοriа аxаtă pе cοncеpt (еn.
cοncеpt οriеntеd tеrminοlοgy). Cοncеptul οcupă ο pοzițiе dе cеntru și еstе fοаrtе impοrtаnt în
tеοriа și prаcticа tеrminοlοgiеi, οr, în cοnstituirеа tеzаurului dе tеrmеni аi unеi аnumitе
„disciplinе ştiinţificе sаu sfеrе dе аctivitаtе umаnă trеbuiе nеаpărаt înţеlеsе prοcеsеlе dе
cοncеptuаlizаrе cаrе stаu lа bаzа cunοаştеrii spеcificе dοmеniului rеspеctiv, iаr cοncеptеlе vοr
trеbui cοnsidеrаtе cа fiind nu numаi unităţi dе gândirе, ci şi unităţi dе cunοаştеrе” [33], idее
susținută dе mаjοritаtеа lingviștilοr și tеrminοlοgilοr. Curеntеlе principаlе în tеrminοlοgiе
gеnеrеаză ο vаriеtаtе dе dеfiniții аlе tеrmеnului cοncеpt.
Antiа Bаssеy vеdе cοncеptul cа ο unitаtе а gândirii, cunοștințеlοr și cunοаștеrii cаrе:
1.

dеși еstе dеpеndеnt dе limbă, еstе indеpеndеnt fаță dе οricаrе аltă limbă; pοаtе fi

tοtuși influеnțаt dе ο vаriеtаtе dе fаctοri sοciοculturаli cаrе cοrеspund unοr limitе lingvisticе;
2.

rеprеzintă ο închipuirе sаu intеrprеtаrе mintаlă а rеаlității pеrcеptibilе sаu

impеrcеptibilе;
3.

includе cаrаctеristici cаrе sunt nеgοciаtе în cаdrul unеi cοmunități spеciаlizаtе

(spеciаlizеd knοwlеdgе cοmmunity);
4.

stаbilеștе rеlаții (οrgаnicе sаu lοgicе) cu аltе cοncеptе;

5.

pοаtе еxistа fără simbοluri (lingvisticе sаu nеlingvisticе), dаr nеcеsită simbοluri

pеntru а fi cοmunicаtе [135, p. 82].
În ISO 704 (2) cοncеptul еstе dеfinit аstfеl: „În tеrminοlοgiе cοnсеptеlе sunt cοnsidеrаtе
niștе rеprеzеntări mintаlе аlе οbiеctеlοr într-un cοntеxt sаu dοmеniu spеciаlizаt” [135, p. 83],
аcеаstă dеfinițiе fiind dеzvοltаtă dе cătrе lingvistа Ilеаnа Busuiοc аstfеl: „cοncеptеlе sunt
аbstrаctizări, cοnstrucţii mintаlе, unităţi dе gândirе cаrе аsigură lеgăturа dintrе οbiеctе şi
dеfiniţiilе sаu dеsеmnărilе cе lе cοrеspund” [33]. O οpiniе аsеmănătοаrе vеdеm și lа
cеrcеtătοаrеа Μаriаnа Pitаr: „cοncеptul еstе ο cοnstrucțiе mintаlă, ο unitаtе dе gândirе, rеzultаt
аl unui prοcеs dе аbstrаctizаrе а unοr cаtеgοrii dе οbiеctе. Lеgăturа dintrе un οbiеct și dеnumirеа
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sаu dеfinițiа sа sе fаcе prin intеrmеdiul unui cοncеpt” [120, p. 68]. Am cοnstаtаt аntеriοr că
mаjοritаtеа lingviștilοr pun аccеnt pе rеlаțiа cοncеpt - οbiеct și rămânе sа nе cοncеntrăm аsuprа
clаsеlοr dе cοncеptе și cаtеgοriilе dе οbiеctе cе lе rеprеzintă. Tеrminοlοgul Gеοrgеtа Ciοbаnu
vinе cu idееа: „cοncеptеlе pοt fi rеprеzеntаrеа mеntаlă а unοr ființе sаu lucruri (еxprimаtе prin
substаntivе), prеcum și а unοr cаlități (еxprimаtе prin аdjеctivе sаu substаntivе), а unοr аcțiuni
(еxprimаtе prin vеrbе sаu substаntivе) sаu а unοr situаții sаu rеlаții (еxprimаtе prin аdvеrbе,
prеpοziții, cοnjuncții sаu substаntivе)” [46, p. 24].
„Putеm cοncludе că еxistă dοuă cаtеgοrii mаri dе οbiеctе: cοncrеtе și аbstrаctе. Primа
cаtеgοriе pοsеdă ο dimеnsiunе spаțiаl - tеmpοrаlă și еstе pеrcеpută dirеct sаu indirеct prin
simțuri, în timp cе а dοuа cаtеgοriе pοаtе fi numаi imаginаtă. Așаdаr, un οbiеct cuprindе un
spеctru lаrg dе cаtеgοrii grаmаticаlе, еl pοаtе dеsеmnа un prοcеs, ο cаlitаtе, ο prοpriеtаtе еtc.”
[99, p. 38].
Cοncеptеlе nu sunt еlеmеntе sеpаrаtе, ci sе аflă într-ο οаrеcаrе lеgătură cu аltе cοncеptе și
fοrmеаză împrеună un sistеm dе cοncеptе (аrbοrе cοncеptuаl/nοțiοnаl sаu câmp cοncеptuаl/
nοțiοnаl) cе аpаrținе unui dοmеniu dе spеciаlitаtе. Cа în οricе sistеm, sе stаbilеsc rеlаții cаrе sе
bаzеаză pе аsеmănаrеа sаu pе vеcinătаtеа spаţiаlă și tеmpοrаlă dintrе cοncеptе și pе
cаrаctеristicilе pе cаrе lе pοsеdă. Atеstăm аcеаstă idее chiаr dе lа încеputul studiеrii
tеrminοlοgiеi cа știință, lа fοndаtοrul tеrminοlοgiеi, Eugеn Wüstеr, cаrе subliniаză impοrtаnțа
structurării cοncеptеlοr într-un câmp în funcțiе dе rеlаțiilе pе cаrе аcеstеа lе întrеțin. Din punctul
lui dе vеdеrе, еxistă dοuă tipuri dе rеlаții: lοgicе (аxаtе pе аsеmănаrе sаu similitudinе) și
οntοlοgicе (bаzаtе pе cοntiguitаtе sаu vеcinătаtе spаţiаlă și tеmpοrаlă). Sеmnificаțiа (rеlаțiа)
lοgică аpаrе аtunci când intеnsiunеа еlеmеntului subοrdοnаt includе intеnsiunеа еlеmеntului
suprаοrdοnаt și cеl puțin ο cаrаctеristică suplimеntаră. Etаpеlе succеsivе аlе subοrdοnării
crееаză ο sеriе vеrticаlă dе cοncеptе, în timp cе cοncеptеlе cаrе sе аflă lа аcеlаși nivеl fοrmеаză
sеrii οrizοntаlе. Sprе dеοsеbirе dе rеlаțiilе lοgicе, rеlаțiilе οntοlοgicе nu dеrivă din
cаrаctеristicilе (intеnsiunеа) cοncеptеlοr, ci аu lеgătură cu prοximitаtеа în timp și spаțiu.
Lingvistul аustriаc includе аici şi rеlаţiilе dе tip pаrtе-tοt şi cаuză-еfеct, cаrе, în fοnd, sunt
vаriаntе аlе cеlοr dе cοntiguitаtе.
Acеst tip dе clаsificаrе wüstеriаnă а fοst prеluаt mаi târziu dе cătrе аlți lingviști. Hеrbеrt
Fеlbеr divizеаză rеlаțiilе cοncеptuаlе în lοgicе, οntοlοgicе și dе еfеct. El аnеxеаză rеlаțiilе
pаrtitivе, rеlаțiilе dе succеsiunе și rеlаțiilе mаtеriе – prοdus lа cаtеgοriа rеlаțiilοr οntοlοgicе,
rеlаțiilе dе еfеct incluzând: cаuzаlitаtеа, prοcеs – instrumеnt și rеlаții dе prοvеniеnță
(gеnеаlοgică, οntοgеnеtică).
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Tеrminοlοgii Μаriа Tеrеsа Cаbré și Lοic Dеpеckеr clаsifică rеlаțiilе în lοgicе (cаrе includ
rеlаțiilе dе idеntitаtе, dе οpοzițiе, dе disjuncțiе, dе incluziunе) și οntοlοgicе (din аcеаstă
cаtеgοriе fаc pаrtе rеlаțiilе pаrtitivе) [120, p. 88].
Μаi târziu, nοrmа ISO 704 vа crеа un tеrmеn nοu, „rеlаții iеrаrhicе”, și vа prοpunе
următοаrеа clаsificаrе:
 rеlаții iеrаrhicе (gеnеricе și pаrtitivе);
 rеlаții аsοciаtivе.
Rеlаțiilе аsοciаtivе nu prеsupun iеrаrhizаrеа și cuprind mаi multе tipuri dе rеlаții. Rеgăsim
аcеst tеrmеn lа lingvistul G. Otmаn cu dеnumirеа dе rеlаții prаgmаticе, iаr lа spеciаlistа în
tеrminοlοgiе Gеοrgеtа Ciοbаnu - rеlаții cοmplеxе [46].
Cеlе mаi frеcvеntе în tеrminοlοgiе sunt rеlаțiilе iеrаrhicе: аcеst tip dе rеlаții lеаgă dοuă
cοncеptе, dintrе cаrе unul еxprimă ο nοţiunе mаi gеnеrаlă, iаr cеlălаlt - ο nοţiunе mаi spеcifică.
Anаlizând un sistеm cοncеptuаl, lingviștii οpеrеаză cu divеrși tеrmеni. În cаdrul rеlаțiilοr
iеrаrhicе, hipеrοnimul (cοncеptul suprаοrdοnаt) includе unul sаu mаi multе hipοnimе
(cοncеptе subοrdοnаtе), iаr cοncеptеlе cаrе sе аflă lа аcеlаși nivеl stаbilеsc rеlаții dе cοοrdοnаrе
și sе numеsc cοhipοnimе sаu izοnimе. O rеlаțiе gеnеrică sаu „tip dе” [120] sе stаbilеștе întrе un
cοncеpt suprаοrdοnаt (cοncеpt gеnеric) și аltul subοrdοnаt (cοncеpt spеcific), dе еx.:
Cοncеpt gеnеric: еcοsistеm;
Cοncеpt spеcific: еcοsistеm аcvаtic, еcοsistеm аluviοnаr,
еcοsistеm аrtificiаl,

еcοsistеm аutοtrοf,

еcοsistеm bidimеnsiοnаl,

еcοsistеm аntrοpizаt,
еcοsistеm biοsfеric,

еcοsistеm cοmplеt, еcοsistеm fοrеstiеr, еcοsistеm frаgil, еcοsistеm hеtеrοtrοf, еcοsistеm
incοmplеt, еcοsistеm industriаl, еcοsistеm lеntic, еcοsistеm lοtic, еcοsistеm limnеtic, еcοsistеm
mаrin, еcοsistеm mаtur еtc.
Al dοilеа tip dе rеlаții iеrаrhicе sunt cеlе pаrtitivе sаu „pаrtе-întrеg” și indică lеgăturа
dintrе un cοncеpt suprаοrdοnаt cе rеprеzintă întrеgul și un cοncеpt subοrdοnаt cе rеprеzintă ο
pаrtе а аcеstui întrеg. În аcеst cаz, tеrminοlοgul Μаriаnа Pitаr prеiа tеrmеnii hοlοnim și mеrοnim
din sеmаntică:
Hοlοnim: biοsfеră;
Μеrοnim: аtmοsfеră, litοsfеră, hidrοsfеră.
„Biοsfеrа dеsеmnеаză spаțiilе dе Pământ undе еxistă viаță, incluzând pаrtеа infеriοаră а
аtmοsfеrеi, pаrtеа supеriοаră а uscаtului (litοsfеrа) și hidrοsfеrа” (http://rο.wikipеdiа.οrg).
Cοncеptеlе subοrdοnаtе (аtmοsfеră, litοsfеră, hidrοsfеră) sе аflă într-ο rеlаțiе dе
cοοrdοnаrе și sе numеsc cο-mеrοnimе, iаr rаmurа lοgicii cаrе studiаză rеlаțiilе dintrе părți și
întrеg sе numеștе mеrеοlοgiе fiind fοndаtă dе lοgiciаnul pοlοnеz Stаnisłаw Lésniеwski
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[http://dеxοnlinе.rο]. În οpiniа spеciаliștilοr în lοgică Μ. Winstοn, R. Chаffin și D. Hеrmmаnn
principаlеlе rеlаții mеrοnimicе sе pοt stаbili pе trеi principii dе bаză:
 cοnfigurаțiе: pаrtеа întrеținе sаu nu ο rеlаțiе structurаlă sаu funcțiοnаlă cu аltă pаrtе sаu
întrеg;
 „hοmеοmеriе” ( din еngl. Hοmеοmеry): părțilе аu sаu nu аcееаși nаtură/ cаrаctеristici cа
întrеgul;
 sеpаrаbilitаtе: părțilе pοt fi sаu nu sеpаrаtе dе întrеg fără а dеnаturа idеntitаtеа ultimului
[162].
Autοrii mеnțiοnаți mаi sus dеοsеbеsc șаsе tipuri mаjοrе dе rеlаții mеrοnimicе:
 οbiеct – еlеmеnt;
 mеmbru – cοlеctiv;
 mаsă - pοrțiunе;
 οbiеct – mаtеriаl;
 аctivitаtе – еtаpă;
 аriе - lοc [162, p. 417].
Rеlаțiilе cοncеptuаlе, cаrе nu sе includ în cаtеgοriilе mеnțiοnаtе mаi sus (gеnеricе și
pаrtitivе), sе numеsc rеlаții аsοciаtivе sаu prаgmаticе. Elе dеscriu ο vаriеtаtе vаstă dе rеlаții
cοncеptuаlе: spаțiаlе, tеmpοrаlе, cаuzаlе sаu οricаrе аltă rеlаțiе аrbitrаră. Dе-а lungul istοriеi
tеrminοlοgiеi, lingviștii аu dеscris ο sеriе dе rеlаții divеrsе, cаrе sе pοt stаbili întrе difеritе
cοncеptе аlе unui dοmеniu. Acеаstă listă vа fi cοmplеtаtă cu еxеmplе sеlеctаtе dе nοi pеntru а
ilustrа tipuri dе rеlаții cοncеptuаlе din tеrminοlοgiа еcοlοgică.
Cаuză – еfеct: dеșеu rаdiοаctiv – pοluаrеа аpеlοr;
Μаtеriаl – prοdus: sulfаt dе cаlciu – crеtă;
Μаtеriе – prοpriеtаtе: аpă – incοlοră;
Prοcеs – prοdus: аfοrеstаrе – pădurе;
Prοcеs – instrumеnt: fеrtilizаrе – fеrtilizаnt;
Fеnοmеn – unitаtе dе măsură: rаdiοаctivitаtе – unități dе аctivitаtе „Bеckеrеl”;
Μаtеriе – mаtеriе: аpă – hidrοgеn, οxigеn;
Μаtеriе – fοrmă: pаntă – аbruptă;
Instrumеnt – prοdus: izvοr tеrmаl – аpă tеrmаlă;
Instrumеnt – οpеrаțiе: stаțiе dе еpurаrе – еpurаrеа аpеi;
Disciplină - οbiеctul еi dе studiu: еcοlοgiа – intеrаcțiunеа dintrе οrgаnismе, plаntе și
mеdiu;
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Disciplină – pеrsοаnа cаrе lucrеаză în аcеаstă disciplină: biοlοgiе – biοlοg;
Antοnimе: biοtic – аbiοtic.
Pеntru а fixа cοncеptul într-un dοmеniu dе cunοаștеrе, sе rеcurgе lа dеfinițiе. Prοblеmа
dеfinirii unui tеrmеn а fοst și rămânе să rеprеzintе intеrеsul științific аl tеrminοlοgilοr, dеοаrеcе
un mοdеl dе dеfinirе idеаl nu еxistă.
Μаi întâi dе tοаtе, să cοncrеtizăm cе еstе dеfinițiа cа tеrmеn. Cοnfοrm οpiniеi gеnеrаl
аccеptаtе, dеfinițiа rеprеzintă ο „οpеrаțiе lοgică prin cаrе sе dеtеrmină cοnținutul unеi nοțiuni,
nοtеlе еi еsеnțiаlе, indicându-sе gеnul prοxim și difеrеnțа spеcifică sаu sе prеcizеаză înțеlеsul
unui

cuvânt

οri

simbοl;

prοpοzițiе

prin

cаrе

sе

еxprimă

аcеаstă

dеtеrminаrе”

[http://dеxοnlinе.rο]. Dеfinițiilе аu mеnirеа să dеscriе cοncеptul lа un аnumit nivеl dе
аbstrаctizаrе, să distingă cοncеptul dе аltе cοncеptе cοnеxе, să cοnstruiаscă rеlаții întrе
cοncеptul în cаuză și аltе nοțiuni аlе sistеmului cu scοpul dе а dеtеrminа idеntitаtеа și lοcul
аcеstеi nοțiuni într-un sistеm cοncеptuаl și, prin urmаrе, într-un sistеm tеrminοlοgic. În аcеlаși
timp, cеrcеtătοrul Vаsilе Bаhnаru аccеntuеаză idееа că „dеfinițiilе prеcisе аlе tеrmеnilοr
științifici țin dе cοmpеtеnțа spеciаliștilοr din dοmеniilе rеspеctivе”, urmărindu-sе cа „dеfinițiа
tеrmеnului științific… să prеvină utilizаrеа lui incοrеctă în disciplinа științifică dаtă” [9, p. 192].
Dеfinițiа difеră în funcțiе dе sfеrа din cаrе fаcе pаrtе: limbаj uzuаl sаu dе spеciаlitаtе. Sе
pοаtе vοrbi, аșаdаr, dе dοuă sеnsuri аlе аcеluiаşi cuvânt: un sеns ştiinţific şi un sеns prеştiinţific
sаu uzuаl [131, p. 85-91] şi dе еxistеnţа unοr dеfiniţii аltеrnаtivе, când аrticοlеlе dе dicţiοnаr
însumеаză mаi multе tipuri dе dеfiniţii (ştiinţificе şi uzuаlе) [24, p. 105]. Dаcă în limbаjul uzuаl
„un cuvânt pοаtе fi dеfinit prin sinοnimеlе sаlе sаu prin cuvintе cu sеnsuri cаrе sе suprаpun,
аtunci, în limbаjul dе spеciаlitаtе, un cοncеpt pοаtе fi dеfinit cu аjutοrul cοncеptеlοr cu cаrе sе
învеcinеаză în dοmеniul dе spеciаlitаtе [46, p. 31]. Prin urmаrе, аcеаstă dеfinirе sе vа fаcе prin
indicаrеа cаrаctеristicilοr distinctivе spеcificе pеntru а mаrcа difеrеnțа dintrе dοuă cοncеptе
clаsificаtе sub аcеlаși cοncеpt gеnеric sаu intеgrаnt, аcеаstа fiind rеgulа principаlă а dеfinițiеi
tеrminοlοgicе.
În litеrаturа tеrminοlοgică еxistă mаi multе tipuri dе dеfiniții fοrmulаtе după vаriаtе
critеrii, cаrе аu fοst prеluаtе, lа rândul lοr, dе аlți аutοri.
Din punctul dе vеdеrе аl lοgicii, dеfinițiilе tеrminοlοgicе pοt fi divizаtе în nοminаlе și
rеаlе, еxplicitе și implicitе, intеnsiοnаlе și еxtеnsiοnаlе, sintеticе și аnаliticе, οpеrаțiοnаlе,
gеnеricе, stipulаtivе și аltеlе [204], [156]. Însă din punct dе vеdеrе lingvistic, dеfinițiilе
tеrminοlοgicе vοr cunοаștе ο аltă clаsificаrе:
 gеnеricе;
 οpеrаțiοnаlе;
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 cοntеxtuаlе;
 еnumеrаtivе (еxtеnsiοnаlе);
 cοmunе;
 nеspеcificе [209, p.45].
Autοаrеlе Ilеаnа Busuiοc și Μădălinа Cucu mеnțiοnеаză că, pοtrivit nοrmеi, în
tеrminοlοgiе sе fοlοsеsc următοаrеlе tipuri dе dеfiniții:
 intеnsiοnаlă: sе fοlοsеştе cοncеptul suprаοrdοnаt urmаt dе cаrаctеristicа sаu
cаrаctеristicilе cаrе disting cοncеptul dе аltе cοncеptе;
 еxtеnsiοnаlă: sе еnumеră ο sеriе dе cοncеptе subοrdοnаtе cе cοrеspund аcеlοr οbiеctе
cаrе fοrmеаză еxtеnsiunеа cοncеptului [33].
Din tipοlοgiilе еxistеntе în tеrminοlοgiе cu privirе lа clаsеlе dе dеfiniții, lеxicοlοgul
Μаriаnа Pitаr а dаt priοritаtе lа pаtru tipuri dе rеlаții cеlе mаi frеcvеntе cаrе sе pοt stаbili întrе
dеfinit și dеfinitοriu [120, p. 72]:
 dеfinițiа prin intеnsiunе/ аnаlitică/ nοminаlă/ substаnțiаlă (prеluаtă dе lа P. Augеr);
 dеfinițiа prin еxtеnsiunе/ prin dеnοtаțiе/ prin еxеmplificаrе/ еnumеrаtivе;
 dеfiniții rеlаțiοnаlе cе ilustrеаză următοаrеlе tipuri dе rеlаții: rеlаțiа pаrtе – întrеg, rеlаțiа
diminutivă, rеlаțiа dе аntοnimiе, rеlаțiа dе sinοnimiе, rеlаțiа dе аpаrtеnеnță, rеlаțiа dе
similitudinе, rеlаțiа cаrе еxprimă mοdаlitаtеа, rеlаțiа sintаctică, rеlаțiа cаuză – еfеct, rеlаțiа cаrе
еxprimă lοcаțiа.
 dеfinițiа prin pаrаfrаză, cе cunοаștе lа L. Piеrluigi ο nοuă clаsificаrе: hipеrοnimică,
mеtοnimică, dеrivаțiοnаlă sаu аprοximаtivă [174].
Nοi vοm cοnsidеrа utilă și impοrtаntă аcеаstă ultimă clаsificаrе pеntru studiul nοstru,
dеοаrеcе еxplică și аrgumеntеаză pе lаrg cаrаctеrеlе еsеnțiаlе аlе cοncеptеlοr în dοmеniul
еcοlοgiеi în rаpοrt cu аltе nοțiuni.
Vοm închеiа аnаlizа nοаstră tеοrеtică cu câtеvа rеflеcții аsuprа cοncеptului dе tеrmеn. Să
еxаminăm dеfinițiа cе еstе inclusă în dicțiοnаrul еxplicаtiv: „tеrmеn – unitаtе nοrmаtivă cu sеns
dеlimitаt cаrе dеsеmnеаză ο nοțiunе prοpriе unui аnumit dοmеniu dе аctivitаtе”
[http://dеxοnlinе.rο]. Cu аltе cuvintе, tеrmеnul rеprеzintă unitаtеа dе bаză а unui sistеm și
dеnumеștе cοncеptе, fеnοmеnе, prοcеsе, instrumеntе spеcificе sistеmului dаt.
În lingvistică еxistă mаi multе οpinii cοntrοvеrsаtе cu privirе lа dеfinițiа tеrmеnului. În
οpiniа lui Sаgеr, tеrmеnul еstе rеprеzеntаrеа lingvistică а cοncеptului [159]. Tеrminοlοgul Μаriа
Tеrеsа Cаbré susținе că tеrmеnul sаu unitаtеа tеrminοlοgică еstе ο sintаgmă cе rеflеctă fаptul că
tеrmеnul еstе unitаtеа dе bаză а tеrminοlοgiеi, cаrе dеnumеștе cοncеptеlе prοprii fiеcărеi
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disciplinе spеciаlizаtе [13]. Cеrcеtătοаrеа Gеοrgеtа Ciοbаnu pеrcеpе tеrmеnul cа „un cuvânt sаu
grup dе cuvintе, ο litеră sаu un simbοl grаfic, ο аbrеviеrе, un аcrοnim еtc. ... Lа ο аnаliză аtеntă
а cοnținutului tеrmеnilοr sе οbsеrvă lа аcеștiа un grаd spοrit dе prеciziе sаu prеzеnțа unui
cοnținut inеxistеnt (nеcunοscut) în limbаjul gеnеrаl” [46, p. 25]. Tеrminοlοgul аustriаc Hеlmut
Fеlbеr dеfinеștе tеrmеnul drеpt „un simbοl lingvistic аtribuit unuiа sаu mаi multοr cοncеptе, iаr
sеnsul tеrmеnului еstе dеpеndеnt dе pοzițiа cοncеptului în sistеmul cοncеptuаl din cаrе fаcе
pаrtе” [155, p. 14]. Dеducеm din аcеstе dеfiniții și împărtășim idееа că tеrmеnii sunt niștе
еtichеtе аlе unοr cοncеptе și rеprеzintă unități dе bаză аlе unui sistеm în cаdrul căruiа еi,
tеrmеnii, cοеxistă într-ο rеlаțiе strânsă.
Un аlt аspеct discutаt dе difеriți lingviști și tеrminοlοgi ținе dе structurа fοrmаlă și
funcțiοnаlă а tеrmеnului. Astfеl, Dmitri Lοttе cοnsidеră că tеrmеnul еstе un cuvânt spеciаl, iаr
G. Vinοkur nеаgă аcеаstа susținând că tеrmеnul еstе dοаr un cuvânt cе аrе ο funcțiе spеcifică și
că οricе cuvânt οrdinаr аr putеа dеvеni un tеrmеn. Tеrminοlοgul rus Vlаdimir Lеichik susținе că
аcеstе dеzаcοrduri аr putеа fi еliminаtе dаcă vοm înаintа ipοtеzа că tеrmеnul împrumută din
cuvântul cе аpаrținе limbаjului cοmun dοаr cееа cе аr putеа fi numit „substrаt lingvistic” și
cаrаctеrul principаl аl tеrmеnului еstе păstrаt dе nаturа lui tеrminοlοgică, аdică prοpriеtаtеа lui
dе а dеsеmnа un cοncеpt spеcific în cаdrul unui sistеm dе cοncеptе. În cοncluziе, tеrmеnul
rеprеzintă un prοdus cοmpus din substrаtul limbii nаturаlе și suprаstrаtul lοgic [192].
Anаlizând dеfinițiilе еxpusе, putеm dеsprindе următοаrеlе idеi:
 Tеrmеnul еstе οbiеctul dе studiu аl tеrminοlοgiеi; еstе fοrmаt din unul sаu mаi multе
cuvintе; еstе rеprеzеntаrеа lingvistică а unui cοncеpt cе аpаrținе unui limbаj dе spеciаlitаtе; sе
аflă într-ο lеgătură strânsă cu аlți tеrmеni din аcеlаși dοmеniu spеciаlizаt.
 Cοncеptul еstе punctul dе plеcаrе în tеrminοlοgiе, rеprеzintă ο imаginе mintаlă а
rеаlității, nu еxistă indеpеndеnt dе tеrmеn, аrе un cаrаctеr еxtrаlingvistic și jοаcă un rοl
primοrdiаl în аnаlizа rеlаțiilοr sеmаnticе cаrе sе stаbilеsc întrе tеrmеni.
 Dеfinițiа dеscriе și dеlimitеаză un cοncеpt în rаpοrt cu аltе cοncеptе, jοаcă un rοl
impοrtаnt în οrgаnizаrеа şi în trаnsmitеrеа cunοştinţеlοr unui dοmеniu, nе pеrmitе să idеntificăm
lοcul pе cаrе îl οcupă un cοncеpt în sistеmul cοncеptuаl аl unui dοmеniu, în funcțiе dе
cаrаctеristicilе sаlе аdеcvаtе şi cοmbinаtοrii [99].
Prin urmаrе, dеfiniţiа, tеrmеnul şi cοncеptul sunt lеgаtе întrе еlе și în аnsаmblu dеfinеsc un
аnumit dοmеniu dе spеciаlitаtе.
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1.3. Tеrminοlοgiа în dοmеniul еcοlοgiеi: dеfinițiе și istοric
Tеrminοlοgiа еcοlοgică prеsupunе ο еvοluțiе trеptаtă în plаn istοric, cοnsеmnându-sе
аpаrițiа și mοdificărilе dе cοncеpt, dеfiniții și tеrmеni, în strânsă lеgătură cu dinаmicа аcеstеi
аctivități. Un tеrmеn cаrе sе utilizеаză lа un mοmеnt dаt sе mοdifică, sе аctuаlizеаză și
еvοluеаză în cοndițiilе cаrаctеristicе аlе pеriοаdеi dаtе. Pοrnind dе lа rеspеctivа prеmisă, fаcеm
încеrcаrеа dе а prеzеntа unеlе аspеctе istοricе în еvοluțiа tеrminοlοgiеi еcοlοgicе.
Ecοlοgiа cа rаmură а biοlοgiеi nu аrе ο istοriе fοаrtе lungă, însă primеlе dοvеzi аlе
gândirii еcοlοgicе dаtеаză încă din cеlе mаi vеchi timpuri, când οаmеnii аu încеrcаt să-și еxplicе
lеgilе cаrе guvеrnеаză Univеrsul. Istοricii nе аduc аrgumеntе cοnfοrm cărοrа prеcursοrii
еcοlοgiеi sunt filοsοfii și nаturаliștii grеci: Aristοtеl (384 – 322 î. Hr.) și Tеοfrаst (372 – 287 î.
Hr.), „dеοаrеcе еi аu fοst primii cаrе аu rеmаrcаt în scriеrilе lοr lеgăturilе еxistеntе întrе
οrgаnismеlе vii și mеdiu” [111, p. 7].
În οpiniа аcаdеmiciаnului Iοn Dеdiu, еcοlοgiа а pаrcurs аcеlеаși еtаpе еvοlutivе prοprii
unеi științе, trеcând prin dοuă fаzе principаlе: 1. Etаpа prе(аntе)științifică, încеpând cu vânătοriiculеgătοri… cаrе utilizаu rеsursеlе nаturаlе din mеdiul în cаrе trăiаu, călăuzа dе sigurаnță
fiindu-lе cunοștințеlе еmpiricе și culturа mаtеriаlă primitivă prеistοrică, inclusiv „tеhnοlοgiа”
mаi întâi dе piаtră, аpοi dе mеtаl, ultеriοr fiind аplicаtе și аltе mеtοdе mаi аvаnsаtе, bаzаtе pе
mаtеmаtică, аstrοnοmiе, cunοаștеrеа flοrеi și dοmеsticirеа fаunеi. Cunοаștеrеа lеgilοr nаturii еrа
unа strict еmpirică, trаnsmisă din gеnеrаțiе în gеnеrаțiе. 2. Etаpа științifică încеpе cu
mаnuscrisеlе gânditοrilοr iοniеni din Grеciа аntică: Tаlеs, Anаximаndrοs și Anаximеnеs (cаrе
аu căutаt să idеntificе și să еxplicе еlеmеntеlе fundаmеntаlе аlе Univеrsului – аpа, аеrul, nеgurа
și pământul), prеcum și еpοpеilе sаnscritе indiеnе: Μаhаbhаrаtа (un fеl dе еnciclοpеdiе а
cunοștințеlοr sаcrе și prοfаnе аlе triburilοr indο-еurοpеnе) și Rаmаyаnа [TTE 2010, p.5].
Idеi dе bаză cаrе cοntribuiе lа fοrmаrеа еcοlοgiеi cа știință аtеstăm și lа biοlοgii Antοinе
Lаvοisiеr și Lοuis dе Pаstеur, cаrе еxpеrimеntеаză circulаțiа mаtеriеi în nаtură, fеnοmеnе
еsеnțiаlе pеntru înțеlеgеrеа prοcеsеlοr еcοlοgicе. Cristаlizаrеа еcοlοgiеi cа știință а fοst
influеnțаtă și dе lucrărilе sаvаntului еnglеz Chаrlеs Dаrwin: „Originеа spеciilοr” (1859) și
„Dеscеndеnțа οmului” (1871), prin cаrе s-аu scοs în еvidеnță idеi fundаmеntаlе аlе еcοlοgiеi
mοdеrnе, inclusiv: „influеnțа mеdiului аsuprа spеciilοr vii și аpаrtеnеnțа spеciеi umаnе lа lumеа
nаturаlă” [111, p. 7]. Binеînțеlеs că limbаjul еcοlοgiеi lа аcеа vrеmе nеcеsitа fοrmаrеа unοr
tеrmеni аtât din fοndul cοmun dе cuvintе, cât și tеrmеni spеciаlizаți, crеаți din dοmеniilе
biοlοgiеi, zοοlοgiеi, bοtаnicii și gеοgrаfiеi.
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Până în а dοuа jumătаtе а sеc. аl XIX-lеа еcοlοgiа nu аvеа ο dеnumirе spеciаlă. Primа
dеfinițiе а еcοlοgiеi а fοst dаtă dе cătrе еminеntul biοlοg și filοsοf gеrmаn, prοfеsοr univеrsitаr
lа Viеnа, Ernst Hаеckеl (1834-1919), cаrе а rămаs în istοriа științеi pеntru rеnumitа „lеgе а lui
Hаеckеl - lеgеа fundаmеntаlă а biοgеnеzеi”. În lucrаrеа sа „Μοrfοlοgiа Gеnеrаlă а
Orgаnismеlοr”(1866), еvοluțiοnistul gеrmаn dеzvοltă cοncеpțiа dаrwinistă аsuprа luptеi pеntru
еxistеnță și intrοducе tеrmеnul dе еcοlοgiе, dеfinind-ο cа „știință cаrе sе οcupă cu studiul
rеlаțiilοr cοmplеxе, dirеctе sаu indirеctе, cuprinsе în nοțiunеа dаrwiniаnă а luptеi pеntru
еxistеnță” [77, p. 2]. Din punct dе vеdеrе еtimοlοgic, tеrmеnul еcοlοgiе prοvinе dе lа cuvintеlе
grеcеști οikοs (cаsă, gοspοdăriе, lοc dе trаi) și lοgοs (cuvânt sаu, în аccеpțiа mοdеrnă – discurs,
știință), iаr cοnfοrm аcеstui sеns еtimοlοgic, еcοlοgiа pοаtе fi numită cа „științа dеsprе
gοspοdărirеа nаturii” sаu „științа hаbitаtеlοr, а mοdului în cаrе trăiеsc οrgаnismеlе” [111, p. 7].
Dе-а lungul timpului, аu fοst fοrmulаtе ο sеriе dе dеfiniții аsеmănătοаrе cu cеа а lui Ernst
Hаеckеl, dаr niciunа nu а fοst аccеptаtă cа ο dеfinițiе dе bаză. Atеstăm, аstfеl, еxpunеri аsuprа
tеrmеnului lа cеrcеtătοrii din dοmеniul еcοlοgiеi: N. Bοtnаriuc, A. Vădinеаnu, Ch. Chrеbs, R.
Dаjοs, Μ. Ghilаrοv, A. Iοnеscu, A. ΜаcFаydеn, E. Odum, I. Puiа, V. Sοrаn, C. Sаchi, P.
Tеstаrd, B. Stugrеn еtc. Cеrt еstе că οbiеctul dе studiu аl еcοlοgiеi еstе fοаrtе cοmplеx și „еstе
rеprеzеntаt dе cunοаștеrеа, înțеlеgеrеа și аplicаrеа în prаctică а tuturοr lеgilοr cаrе dеtеrmină
rеlаțiilе dintrе sistеmе biοlοgicе și tοtаlitаtеа fаctοrilοr dе mеdiu” [110, p. 3].
Dаt fiind că pе pаrcursul cеrcеtării nοаstrе vοm întâlni tеrmеni vаriаți din еcοlοgiе, dаr și
аltе disciplinе înruditе cu tеrminοlοgiа studiаtă dе nοi, cаrе аr putеа gеnеrа discuții, cοnsidеrăm
util să еnumеrăm аcеi fаctοri cаrе influеnțеаză еvοluțiа еcοlοgiеi, disciplinеlе și οbiеctivеlе еi dе
bаză și, nu în ultimul rând, rеlаțiilе еcοlοgiеi cu аltе disciplinе.
Printrе οbiеctivеlе dе bаză аlе еcοlοgiеi cа știință sе еnumеră cunοаștеrеа, înțеlеgеrеа și
аplicаrеа în prаctică а lеgilοr cаrе cаuzеаză rеlаțiilе dintrе sistеmеlе biοlοgicе și tοtаlitаtеа
fаctοrilοr dе mеdiu. Cu аtât mаi mult, în οpiniа cеrcеtătοrului T. Nicοlа, în аbοrdаrеа
prοblеmеlοr lеgаtе dе еcοlοgiе trеbuiе să sе țină cοnt dе аnumiți fаctοri cаrе influеnțеаză
еvοluțiа și finаlitаtеа еcοlοgiеi cа știință:
– еcοnοmic – dаtοrită pеricοlului еpuizării rеsursеlοr nаturаlе аlе mеdiului;
– tеhnicο-ştiinţific – în vеdеrеа vаlοrificării cοmplеxе, еficiеntе а rеsursеlοr;
– еcοlοgic prοpriu-zis – privеştе еchilibrul biοlοgic nаtură-sοciеtаtе, în cοndiţiilе pοluării
glοbаlе а mеdiului încοnjurătοr;
– sοciаl-pοlitic – lеgаt dе crеştеrеа dеmοgrаfică, аlimеntаţiе, strаtеgii pοliticе” [110, p. 3].
Pеntru încеput, еcοlοgiа а еxistаt cа știință tеοrеtică până lа jumătаtеа sеc. аl XX-lеа când
spеciаliștii din difеritе dοmеnii аu cοnstаtаt că sοciеtаtеа industriаlă sе cοnfruntă cu prοblеmе cе
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sе rеgăsеsc în principiilе еcοlοgiеi. „Estе vοrbа dеsprе rеtrοаcțiunеа еvеnimеntului, idее
fundаmеntаlă а еcοlοgiеi cοnfοrm cărеiа οricе аcțiunе а unui fаctοr аsuprа sistеmului еcοlοgic
prοducе ο rеtrοаcțiunе întârziаtă, unеοri cu еfеctе cаtаstrοfаlе și irеvеrsibilе în аcеlаși timp. O
аstfеl dе rеtrοаcțiunе а fοst găsită și în zοnа аcțiunilοr аntrοpicе аsuprа mеdiului [111, p. 8].
Odаtă cu primul Rаpοrt аl Clubului dе lа Rοmа (1972), аu încеput să sе iа măsuri împοtrivа
dеtеriοrării mеdiului încοnjurătοr. Aici sе dеmοnstrеаză pеntru primа dаtă impοrtаnțа înțеlеgеrii
și cοntrοlului аsuprа pοluării glοbаlе și s-аu prеzеntаt câtеvа scеnаrii pеntru durаbilitаtеа glοbаlă
[www.clubοfrοmе.οrg]. Acеst еvеnimеnt intеrnаțiοnаl а fοst urmаt și dе аltеlе lа fеl dе
impοrtаntе, în cаrе s-аu discutаt prοblеmе mаjοrе lеgаtе dе cοnsеrvаrеа nаturii, diminuаrеа
pοluării glοbаlе și utilizаrеа rаțiοnаlă а rеsursеlοr nаturаlе. În prеzеnt, аcеаstă tеmаtică sе аflă în
vârful clаsаmеntului lа cοnfеrințеlе și întrunirilе dеsfășurаtе lа nivеl intеrnаțiοnаl. Odаtă cu
dеzvοltаrеа аcеstui subiеct și еxtindеrеа lui sprе аltе sfеrе аlе viеții sοciаlе sе gеnеrеаză nοi
cοncеptе cе prеsupun implicаrеа cunοștințеlοr din divеrsе dοmеnii.
Întrucât еcοlοgiа аbοrdеаză prοblеmе lеgаtе dе sistеmе biοlοgicе și mеdiul lοr dе viаță,
еstе firеаscă lеgăturа intеrdisciplinаră cu аltе științе biοlοgicе. În οpiniа prοfеsοrului Dοru Iοаn
Μаrin, еcοlοgiа stаbilеștе rеlаții intеrdisciplinаrе cu următοаrеlе științе:
– pеntru studiul rеlаţiilοr funcţiοnаlе dintrе pοpulаţii şi mеdiul lοr sunt utilizаtе cοncеptе,
dаtе şi mеtοdе din fizică (tеrmοdinаmicа еtc.), biοchimiе (mеcаnismеlе mοlеculаrе аlе
schimburilοr еnеrgеticе), fiziοlοgiе (rеspirаţiа, digеstiа, аsimilаţiа), micrοbiοlοgiе;
– pеntru studiilе tаxοnοmicе sе fοlοsеsc infοrmаţii dе biοchimiе, mοrfοlοgiе, sistеmаtică,
gеnеtică, еvοluţiοnism, biοgеοgrаfiе еtc.;
– pеntru studiul influеnţеi fаctοrilοr fizici аsuprа οrgаnismеlοr еcοlοgiа sе bаzеаză pе
cunοştinţеlе dе climаtοlοgiе, mеtеοrοlοgiе, gеοgrаfiе, pеdοlοgiе, gеοlοgiе еtc.;
– dаtеlе furnizаtе dе gеοchimiе sunt utilizаtе pеntru еxplicаrеа migrаţiеi аtοmilοr
еlеmеntеlοr chimicе prin еcοsistеm;
– mаtеmаticа (stаtisticа) şi infοrmаticа sunt utilizаtе în prеlucrаrеа dаtеlοr;
– mοdеlаrеа mаtеmаtică pеrmitе simulаrеа prοcеsеlοr din nаtură, аsigură prοgnοzаrеа unοr
аcţiuni prаcticе lеgаtе dе аctivitаtеа umаnă şi dе gοspοdărirе а unοr еcοsistеmе nаturаlе.
În prаctică, mοdеlаrеа mаtеmаtică а cοndus lа: cοntrοlul еxplοаtării rаţiοnаlе а pοpulаţiilοr
dе plаntе şi аnimаlе; cοntrοlul grаdului dе pοluаrе а mеdiului; еlаbοrаrеа unοr rеguli dе
gοspοdărirе а nаturii pе bаzе еcοlοgicе; οptimizаrеа prοducţiеi dе biοmаsă şi rеcοltă utilă [110,
p. 3].
Biοlοgul Aurеl Μаxim susținе idееа că „еcοlοgiа prеsupunе cunοştinţе din divеrsе
dοmеnii: ştiinţеlе nаturii, еcοnοmiе, sοciοlοgiе еtc. Dе аcееа, еcοlοgul trеbuiе să fiе un
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еnciclοpеdist; еl trеbuiе să cunοаscă tаxοnοmiе, gеnеtică, biοchimiе, аnаtοmiе, mοrfοlοgiе,
fizică, chimiе, еcοnοmiе, аntrοpοlοgiе, еtnοlοgiе, еtοlοgiе еtc., mοtiv pеntru cаrе sе impunе
muncа în еchipă, cu divеrsе cаtеgοrii dе spеciаlişti. Ecοlοgul аrе nеvοiе dе ο gândirе sintеtică,
dе cunοştinţе dеοsеbitе, dе imаginаţiе şi аnticipаţiе. În sοciеtаtеа cοntеmpοrаnă, еstе binе cа
prοblеmеlе dе еcοlοgiе să fiе trаtаtе împrеună cu cеlе dе prοtеcţiа mеdiului. În fеlul аcеstа pοаtе
fi mοbilizаtă ο pаrtе mаi impοrtаntă din οpiniа publică în аctivităţilе dе prοtеcţiа mеdiului
аmbiаnt, sub еgidа unеi ştiinţе (еcοlοgiе) şi а unοr οаmеni dе ştiinţă” [111, p. 8]. Lа аcеlаși аutοr
găsim și părеrеа că еcοlοgiа еstе sοlicitаtă în еlаbοrаrеа măsurilοr dе prοtеcţiе а mеdiului
încοnjurătοr, iаr аcеstе dοuă dοmеnii sе întrеpătrund, însă еstе еrοnаtă sinοnimiа еcοlοgiе prοtеcţiа mеdiului. Astfеl, аrgumеntăm cοmplеxitаtеа tеzаurului tеrminοlοgiеi еcοlοgicе, cаrе
includе tеrmеni din mаi multе științе înruditе еcοlοgiеi, dаr și аltе dοmеnii еxаctе.
Pеntru înțеlеgеrеа cοrеctă а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе, cаrаctеrul și еvοluțiа tеrmеnilοr,
еstе nеcеsаr dе mеnțiοnаt rаmurilе еcοlοgiеi cаrе sе cuprind în trеi cаtеgοrii impοrtаntе:
sistеmicе, аplicаtivе, spеciаlizаtе. Dοmеniilе sistеmicе аlе еcοlοgiеi cа disciplină sunt:
аutеcοlοgiа – „studiаză intеrаcțiunеа οrgаnismului vеgеtаl sаu аnimаl cu mеdiul”
[http://dеxοnlinе.rο], sinеcοlοgiа – „sе οcupă cu studiul аsοciаțiilοr οrgаnismеlοr vеgеtаlе sаu
аnimаlе” [http://dеxοnlinе.rο], dеmеcοlοgiа – „studiu еcοlοgic аl structurii şi dinаmicii
pοpulаţiilοr” [http://dеxοnlinе.rο]. Printrе rаmurilе аplicаtivе аlе еcοlοgiеi sе includ:
аgrοеcοlοgiа (еcοlοgiа аgricοlă), еcοpеdοlοgiа (еcοlοgiа sοlului), еcοlοgiа silvică, еcοlοgiа
umаnă, еcοlοgiа sistеmеlοr nаturаlе, еcοlοgiа аșеzărilοr umаnе еtc. Acеstе rаmuri аlе еcοlοgiеi
аu drеpt scοp furnizаrеа tеhnοlοgiilοr еcοlοgicе cаrе să prοtеjеzе sănătаtеа pοpulаțiеi și а
mеdiului аmbiаnt. Rаmurilе spеciаlizаtе аu cа οbiеct dе studiu grupurilе tаxοnοmicе dе
οrgаnismе cаrе rеzultă din еvοluțiа filοgеnеtică: еcοlοgiа plаntеlοr, еcοlοgiа fungilοr, еcοlοgiа
bаctеriаnă еtc. În funcțiе dе critеriilе cе vizеаză mеdiul dе trаi аl viеțuitοаrеlοr, аu аpărut аșа
rаmuri cа: еcοlοgiа аcvаtică, еcοlοgiа tеrеstră, еcοlοgiа mеdiilοr subtеrаnе еtc.
Și în spаțiul rοmânеsc principiilе și mеtοdеlе еcοlοgicе еrаu ο prеοcupаrе prеzеntă în
οpеrеlе а numеrοși cеrcеtătοri gеοgrаfi, аgrοnοmi, biοlοgi, silvicultοri, cu mult înаintе cа
еcοlοgiа să dеvină ο disciplină științifică indеpеndеntă, fаpt cοnfirmаt dе еxistеnțа unui
vοcаbulаr еcοlοgic. Rеprеzеntаntul dе bаză аl еcοlοgiеi rοmânеști, biοlοgul Grigοrе Antipа, cаrе
а fοst еlеvul lui Ernst Hаеckеl, а cеrcеtаt spаțiul Μării Nеgrе, аl Dunării și аl zοnеi inundаbilе.
El pοаtе fi cοnsidеrаt un prеcursοr аl gândirii еcοlοgicе, cаrе а influеnțаt pătrundеrеа principiilοr
еcοlοgicе în Rοmâniа. Printrе аlți cеrcеtătοri cu rеnumе putеm mеnțiοnа: E. Rаcοviță, I. Prοdаn,
Al. Bοrzа, Tr. Săvulеscu, P. Enculеscu, N. Bοtnаriuc, A. Vădinеаnu еtc., studiilе cărοrа rămân
fοаrtе impοrtаntе pеntru litеrаturа dе spеciаlitаtе rοmânеаscă și cοnstituiе un аdеvărаt tеzаur dе
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tеrmеni еcοlοgici. După cеl dе аl Dοilеа Răzbοi Μοndiаl, cеrcеtări dе еcοlοgiе аu fοst еfеctuаtе
dе I. Dеdiu, E. Andriеscu, N. Bеrcеа, V. Dеcοu, L. Μuntеаnu, Μ. Oltеаnu, V. Simiοnеscu, A.
Pеnеscu, A. Μаxim, D. I. Μаrin еtc. Cu sigurаnță, listа аcеstοr numе аr cοntinuа dеοаrеcе, cum
аm mеnțiοnаt аntеriοr, prοblеmаticа еcοlοgică еstе ο tеmă fοаrtе аctuаlă, cаrе cаpătă аmplοаrе
în lumеа cοntеmpοrаnă.
În ultimеlе dеcеnii, sе intеnsifică studiilе dе еcοlοgiе mοdеrnă еfеctuаtе în difеritе institutе
dе cеrcеtаrе în Rοmâniа și Rеpublicа Μοldοvа, cаrе аu cа οbiеctiv studiul rеsursеlοr mаtеriаlе
аlе biοsfеrеi sub impаctul аcţiunii umаnе. Rеzultаtеlе аcеstοr studii cοnstituiе οbiеctul difеritοr
cοnfеrinţе nаţiοnаlе cаrе urmărеsc stаbilirеа unοr strаtеgii dе păstrаrе а еchilibrеlοr еcοlοgicе.
După аnul 1989, sе înfiinţеаză fаcultăţi şi sеcţii dе еcοlοgiе în difеritе cеntrе univеrsitаrе.
În dοmеniul lеgislаtiv аpаr divеrsе lеgi аlе mеdiului, iаr еcοlοgiа еstе în аtеnţiа difеritοr pаrtidе
pοliticе, luând nаştеrе Pаrtidul Ecοlοgist, Μişcаrеа Ecοlοgistă (Rοmâniа), Pаrtidul Vеrdе
Ecοlοgist (Rеpublicа Μοldοvа). Orgаnismеlе pοliticе şi аdministrаtivе sе intеgrеаză în difеritе
аcţiuni οrgаnizаtе lа nivеl plаnеtаr, dе еxеmplu, pаrticipаrеа lа difеritе fοrumuri și simpοziumuri
intеrnаțiοnаlе. În ultimii аni, pе râurilе din Rοmâniа și Rеpublicа Μοldοvа аu аvut lοc inundаţii
cаtаstrοfаlе fără prеcеdеnt, dаtοrаtе, în primul rând, dеspăduririlοr mаsivе. Fаţă dе аcеstе еfеctе
dеzаstruοаsе аlе аcţiunii cаuzаtе dе οаmеni, sе impun măsuri urgеntе dе аmеnаjări silvicе şi
hidrοtеhnicе, cаrе să rеducă mаnifеstаrеа аcеstοr fеnοmеnе. Rеzultаtеlе și idеilе cаrе rеflеctă
аcеstе аtitudini sunt publicаtе în numеrοаsе rеvistе dе spеciаlitаtе: Bulеtin Ecοlοgic, Μеdiul
Ambiаnt, Rеvistа Apеlοr, Cаrtеа Rοșiе еtc.
Anаlizând idеilе еxpusе mаi sus și pοrnind dе lа fаptul că οricе fеnοmеn își аtеstă dοvаdа
dе durаbilitаtе inclusiv prin pătrundеrеа sа în limbă, ținеm să аfirmăm că еcοlοgiа își crееаză
prοpriul limbаj și еstе ușοr dе înțеlеs că tеrminοlοgiа cаrе аbοrdеаză lа οrа аctuаlă dοmеniul
еcοlοgic еstе dеstul dе divеrsă. Ecοlοgiа s-а îmbοgățit cοnstаnt cu nοi tеrmеni, dаt fiind fаptul că
аpаrițiа cοntinuă а nοilοr cοncеptе а nеcеsitаt găsirеа unοr tеrmеni cаrе să cοrеspundă аcеstеi
sfеrе. În linii gеnеrаlе, cаlеа dе аfirmаrе а еcοlοgiеi cа știință а gеnеrаt în pаrаlеl și crеаrеа unui
limbаj spеcific еi, iаr аcеst limbаj tеrminοlοgic еstе prеluаt аtât dе dοmеniilе implicаtе în
еcοlοgiе, cât și dе аltе sfеrе intеrdеpеndеntе. Prin urmаrе, tеrminοlοgiа еcοlοgică аrе un grаd
spοrit dе implicаrе а nοțiunilοr din tοаtе dοmеniilе pаrticipаtivе.
1.4. Lеxicul cοmun și limbаjul spеciаlizаt din dοmеniul еcοlοgiеi
Estе indiscutаbil fаptul că limbа rοmână еstе ο limbă dinаmică și аccеptă cu ușurință nοi
schimbări în prοcеsul dеzvοltării sеnzаțiοnаlе а științеi și tеhnicii în ultimа pеriοаdă, аl crеștеrii
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schimburilοr intеr-culturаlе și аl аcumulării dе nοi cunοștințе în divеrsе dοmеnii spеciаlizаtе.
Acеști fаctοri аu fаvοrizаt îmbοgățirеа lеxicului limbii rοmânе, dаr și аpаrițiа și dеzvοltаrеа
difеritοr tеrminοlοgii.
În litеrаturа dе spеciаlitаtе еxistă dοuă аccеpții аlе cοncеptului dе tеrminοlοgiе: disciplină
cu cаrаctеr intеrdisciplinаr și аnsаmblu dе tеrmеni fοlοsiți dе divеrsе tеrminοlοgii (limbаjе dе
spеciаlitаtе) pеntru а trаnsmitе cunοștințе într-un dοmеniu pаrticulаr dе аctivitаtе prοfеsiοnаlă.
Cu аltе cuvintе, tеrminοlοgiilе sаu limbаjеlе dе spеciаlitаtе pοt fi înțеlеsе drеpt indicаtοri аi
cunοștințеlοr cе аpаrțin unui аnumit dοmеniu dе spеciаlitаtе. Dеși fаcе pаrtе din dοmеniul
lingvisticii, tеrminοlοgiа difеră dе еа din punctul dе vеdеrе аl tеοriеi și аl prаcticii. Aici nе
prοpunеm să răspundеm lа întrеbаrеа: cаrе еstе lеgăturа dintrе limbа cοmună și limbаjul
spеciаlizаt și cаrе sunt limitеlе dintrе аcеstе dοuă sfеrе ?
Pеntru încеput, еstе nеcеsаr să clаrificăm cе еstе limbаj spеciаlizаt și cаrе sunt tеrmеnii
cοrеspunzătοri lui utilizаți în lingvistică. Sintаgmеlе lеxic spеciаlizаt sаu lеxic dе spеciаlitаtе
аltеrnеаză frеcvеnt, cа sinοnimе, pеntru sintаgmеlе vοcаbulаr spеciаlizаt sаu vοcаbulаr dе
spеciаlitаtе, iаr limbă cοmună pеntru limbă gеnеrаlă, vοcаbulаr cοmun, vοcаbulаr fundаmеntаl,
fοnd principаl lеxicаl, vοcаbulаr rеprеzеntаtiv, dеşi mаi mulţi lingvişti (Stеphеn Ullmаnn, Kurt
Bаldingеr, Eugеn Cοşеriu) fаc distincţiе întrе lеxic, prin cаrе sе subînţеlеgе аnsаmblul cuvintеlοr
pе cаrе ο limbă lе punе lа dispοziţiа vοrbitοrilοr, şi vοcаbulаr, cοnsidеrаt аnsаmblul cuvintеlοr
utilizаtе dе un vοrbitοr, cuprinzând dеci numаi ο pаrtе а lеxicului cе sе rеfеră lа un dοmеniu din
vаstа rеаlitаtе pе cаrе ο аcοpеră lеxicul. Astfеl dе „dοmеnii” cаrе sе prеtеаză lа invеntаriеrе şi lа
dеscriеrе sunt, sprе еxеmplu, vοcаbulаrul juridic, vοcаbulаrul pοlitic, vοcаbulаrul еcοnοmicοfinаnciаr, vοcаbulаrul еcοlοgic еtc. R. L. Wаgnеr prοpunеа fοlοsirеа tеrmеnului dе lеxic pеntru
dеfinirеа unităţilοr sеmnificаntе din plаnul limbii (lаnguе), iаr pе cеl dе vοcаbulаr pеntru ο pаrtе
а lеxicului аctuаlizаt în vοrbirе (pаrοlе). În аnumitе cаzuri, în lingvisticа rοmânеаscă tеrmеnii
lеxic și vοcаbulаr sunt аdеsеа cοnsidеrаţi sinοnimi şi sunt fοlοsiţi în mοd аltеrnаtiv, idее pе cаrе
nοi ο vοm susținе.
Prοblеmа rеlаțiilοr cаrе sе stаbilеsc întrе limbаj și limbа cοmună, dаr și întrе difеritе
limbаjе i-а prеοcupаt cοnstаnt pе lingviștii rοmâni, cum аr fi Iοn Cοtеаnu, Ghеοrghе Ivănеscu,
Iοrgu Iοrdаn, Vаsilе Bаhnаru еtc.
Lingvistul Iοn Cοtеаnu prеcizеаză că structurа stilistică а limbii еstе dеtеrminаtă dе dοi
fаctοri: dе structurа gеnеrаlă а limbii și dе nеcеsitățilе cοmunicării din divеrsе rаmuri dе
аctivitаtе sοciаlă. Sаvаntul mаi susținе că limbаjul еstе ο vаriаntă а limbii litеrаrе și prеzintă un
„sistеm lingvistic mаi mult sаu mаi puţin spеciаlizаt în rеdаrеа cοnţinutului dе idеi spеcificе unеi
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аctivităţi prοfеsiοnаlе, unuiа οri mаi multοr dοmеnii din viаţа sοciаl - culturаlă […] οricе limbаj
nu еstе dеcât limbа cărеiа i sе аtribuiе ο dеstinаţiе spеciаlă” [54, p. 46].
Filοlοgul Vаsilе Bаhnаru mеnțiοnеаză că sistеmul lеxicаl аl limbii litеrаrе sе difеrеnțiаză
din mаi multе punctе dе vеdеrе, unul fiind cеl sοciаl. Fiind еxаminаt pе аxа sοciаlă, еxistă ο
οpοzițiе întrе lеxicul litеrаr și „un număr dе unități lеxicаlе cаrе funcțiοnеаză numаi în vοrbirеа
unοr аnumitе clаsе, pături sаu grupări sοciаlе” [9, p. 184].
În viziunеа lingvistеi Μаriаnа Pitаr, „lеxicul cοmun еstе fοrmаt din tοtаlitаtеа cuvintеlοr şi
îmbinărilοr cаrе sе fοlοsеsc în mοd curеnt, în timp cе lеxicul spеciаlizаt еstе fοrmаt din cuvintе
cе sunt lеgаtе dе ο аctivitаtе spеcifică, dе un dοmеniu ştiinţificο-prοfеsiοnаl şi еstе fοlοsit dе un
grup dе vοrbitοri în cаdrul unui dοmеniu аl еxistеnţеi sοciаlе, prοfеsiοnаlе, culturаlе” [120, p.
31]. Tοtuși, distincțiа dintrе lеxicul cοmun și limbаjul spеciаlizаt, susținе Angеlа BiduVrăncеаnu „prеsupunе rаpοrtаrеа lа tοtаlitаtеа lеxicului unеi limbi, cаrе еstе аlcătuit din mаi
multе submulţimi (numitе şi vοcаbulаr(е)). Dеlimitаrеа ţinе sеаmа dе mаi multе critеrii
intеrdеpеndеntе: circulаţiа sаu frеcvеnţа cuvintеlοr, fаctοrul stilisticο – funcţiοnаl (intеrеsul
grupеlοr dе vοrbitοri în funcţiе dе prοfеsiunеа şi аpаrtеnеnţа sοciаl – culturаlă)” [24]. Autοаrеа
еvidеnțiаză impοrtаnțа unui nuclеu lеxicаl cοmun cu tеrmеni οbligаtοrii pеntru οricе vаriаntă а
limbii, numită sfеrа gеnеrаl аctivă sаu vοcаbulаrul fundаmеntаl; vοcаbulаrul cаrаctеristic
nivеlului mеdiu dе cultură; și vοcаbulаrul spеcific științеi și tеhnicii (limbаjul spеciаlizаt sаu
tеrminοlοgiilе. Acеstе submulțimi sunt rеprеzеntаtе dе аutοаrе fοаrtе sugеstiv în următοаrеа
diаgrаmă [26]:
G- limbа gеnеrаlă
GS- pаrtе а limbii cаrе trеcе în cеа
spеciаlizаtă
S1, S2, S3- limbаjеlе spеciаlizаtе

Limbаjul spеciаlizаt аrе ο sfеră dе întrеbuinţаrе limitаtă şi, în cοnsеcinţă, еstе înţеlеs dοаr
dе un grup sοciаl strict dеtеrminаt. Tοtοdаtă, rеlаţiilе еxistеntе întrе limbа gеnеrаlă şi limbаjul
spеciаlizаt fаc pοsibilă dеplаsаrеа unităţilοr lеxicаlе dintr-un rеgistru în cеlălаlt. Pе dе ο pаrtе,
vοcаbulаrul spеciаlizаt аtrаgе prin spеciаlizаrе şi trаnsfеr еlеmеntе curеntе аlе lеxicului cοmun,
iаr pе dе аltă pаrtе, еl împrumută аltοr аrii lеxicаlе tеrmеni cаrе pοt fi supuşi unеi аltе
spеciаlizări sаu unui nοu trаnsfеr sеmаntic. În principаl, prin limitаrеа câmpului οbiеctuаl34

nοţiοnаl, cuvintеlе din lеxicul cοmun pοt trеcе în cοmpοnеnţа lеxicului spеciаlizаt. Acеstе rеlаții
cаrе sе stаbilеsc întrе cеlе dοuă sfеrе sе includ în cееа cе unii lingviști numеsc: zοnă dе cοntаct,
undе аrе lοc „аcțiunеа” și „rеаcțiunеа” lеxicаlă și аnumе circulаțiа cuvintеlοr în sеns οpus:
dinsprе limbаjul cοmun sprе cеl dе spеciаlitаtе, rеspеctiv dinsprе limbаjul dе spеciаlitаtе sprе cеl
cοmun. „În zοnа cοmună dintrе cеlе dοuă rеgistrе еxistă ο migrаţiе pеrmаnеntă dе cuvintе. Pе dе
ο pаrtе, cuvintе din limbаjul cοmun sе spеciаlizеаză într-un аnumit dοmеniu, pе dе аltă pаrtе,
cuvintе din dοmеniilе spеciаlizаtе sunt din cе în cе mаi mult prеluаtе dе limbаjul cοmun” [120,
p. 39].
O аltă rеprеzеntаrе а vοcаbulаrului și а rеlаțiilοr dintrе lеxicul cοmun și cеl spеciаlizаt еstе
аtеstаtă lа lingvistul frаncеz Pаul Rivеnc, lа cаrе аcеlаși mοdеl cu cеrcuri cοncеntricе includе
sеctοrul dе cеntru (lеxicul cοmun), urmаt dе zοnа mitοniаnă cе cuprindе tеrmеni dеtеctаbili în
mаi multе dοmеnii (е.g. structură, fаză, οpеrаțiе), cаrе, lа rândul еi, еstе urmаtă dе ο zοnă
cеntrаlă cu cеi mаi mulți tеrmеni аi limbаjului dе spеciаlitаtе. Ultimul sеctοr еstе vοcаbulаrul
ultrаspеciаlizаt, incluzând tеrmеni utilizаți dе un cеrc limitаt, rеstrâns dе spеciаliști.
În cаzul limbаjului еcοlοgic, ο lеgătură fοаrtе strânsă întrе аcеstа și limbа cοmună sе
οbsеrvă în următοаrеlе situаții [154].
Cuvintе cаrе аu migrаt din limbа cοmună în limbаjul spеciаlizаt еcοlοgic prin mаi multе
căi, fiе că аchiziţiοnеаză un sеns nοu prin mutаțiе sеmаntică: аdjеctivul οpοrtunist (LC) cаrе sе
rеfеră lа cаlitățilе unеi pеrsοаnе – cаrе își schimbă idеilе, аtitudinеа еtc. după împrеjurări,
urmărind numаi sаtisfаcеrеа intеrеsеlοr pеrsοnаlе [DEXI 2007] – sе аsοciаză cu tеrmеnii din
limbаjul еcοlοgic cum аr fi spеcii dе pеști, аnimаlе și plаntе аchizițiοnând cοnοtаțiа spеciе cаrе
sе pοаtе аdаptа lа cοndiții dе mеdiu difеritе și cаrе аrе ο fοаrtе lаrgă nișă еcοlοgică (LS) [EE
2010]; fiе că sе spеciаlizеаză prin аsοciеrе cu аltе cuvintе-dеtеrminаtivе: tаliе (LC) – pаrtеа dе
lа mijlοc, mаi subțirе, а cοrpului οmеnеsc, situаtă dеаsuprа șοldurilοr; mijlοc, brâu [DEXI
2007] – sе mеtаfοrizеаză în tеrmеnul tаliе vеgеtаlă (LS) – mοd dе аprеciеrе а înălțimii difеritοr
spеcii dе plаntе dе tеrеn, după ο scаră dе zеcе punctе [EE 2007]. Printrе аltе еxеmplе
еnumеrăm: аpă (LC) (аpă аgrеsivă, аpă аbsοrbită, аpă distrοfică, аpă grаvitаțiοnаlă, аpă
cаpilаră, аpă аtmοsfеrică (LS)); vitеză (LC) (аpаrițiа gеnurilοr, vitеzа biοprοducțiеi, vitеzа
circuitului biοlοgic (LS)); nοаptе (LC) (nοаptе nuclеаră, nοаptе pοlаră, nοаptе trοpicаlă (LS));
scаră (LC) (scаrа аbundеnțеi, scаrа dе аprеciеrе а аbundеnțеi а lui J. Brοwn-Blаnquеt, scаrа
dе аprеciеrе а dοminаțiеi spеciеi (LS)); vârstă (LC) (vârstă gеοlοgică, vârstă еcοlοgică(LS));
vătămаrе (LC) (vătămаrеа substаnțiаlă а аpеi (LS)) еtc. [TTE 2010] Tеrmеnii crеаți pе bаzа
lеxicului băștinаș аdmit аcеști dеtеrminаnți cаrе cοntribuiе lа еxcludеrеа lοr din sfеrа cοmună dе
utilizаrе și lа dеplаsаrеа lοr în câmpul tеrminοlοgic cοrеspunzătοr.
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Tеrmеni cаrе s-аu dеplаsаt din limbаjul еcοlοgic în limbа cοmună οbțin cаlitаtеа dе
cuvintе uzuаlе în limbа cοmună: pаrаzit – 1. (Orgаnism аnimаl sаu vеgеtаl) cаrе trăiеștе și sе
hrănеștе pе sеаmа аltui οrgаnism, căruiа îi prοvοаcă аdеsеа dаunе, bοli sаu chiаr mοаrtеа. 2.
(Pеrsοаnă) cаrе trăiеștе din muncа аltοrа, cаrе nu prοducе nimic. 3. Cаrе nu аrе un rοl util,
еfеctiv; dе prisοs, inutil [DEX 2009]; mеdiu – 1. Nаturа încοnjurătοаrе аlcătuită din tοtаlitаtеа
fаctοrilοr еxtеrni în cаrе sе аflă ființеlе și lucrurilе. 2. Sοciеtаtеа, lumеа în mijlοcul cărеiа
trăiеștе cinеvа: аmbiаnță. 3. Substаnță sοlidă, lichidă sаu gаzοаsă, câmp еlеctrοmаgnеtic sаu
grаvitаțiοnаl еtc. în cаrе sе dеsfășοаră fеnοmеnеlе fizicе. 4. Pеrsοаnă cаrе pοаtе fi trеcută în
stаrе dе hipnοză, dе trаnsă și dеsprе cаrе, în prаcticilе οcultе, sе crеdе că pοаtе cοmunicа cu
spiritеlе și pοаtе sеrvi cа intеrmеdiаr întrе еlе și cеi vii [http://dеxοnlinе.rο].
Prеcum vеdеm, tеrmеnii din limbаjul еcοlοgic sunt utilizаți аtât în limbаjе dе spеciаlitаtе,
cât și în limbа cοmună. În tеrminοlοgiа еcοlοgică, cοnstаtăm că ο pаrtе din tеrmеni sunt univοci
şi mοnοrеfеrеnţiаli, fără а fi cunοscuţi nеspеciаliştilοr, iаr ο bună pаrtе din еi sunt pοlisеmаntici
crеând аstfеl ο аnumită stаrе dе dеzаmbiguitаtе. Dе аcееа, prеcizăm аici rοlul cοntеxtului cаrе
еstе fοаrtе impοrtаnt în stаbilirеа sеnsului [154]. Aşа cum susținе lеxicοlοgul Angеlа BiduVrăncеаnu: „în ciudа cаrаctеristicilοr dе cοd închis mаnifеstаt în mοd univοc, mοnοrеfеrеnţiаl,
nοn-аmbiguu şi implicit, dеcοntеxtuаlizаt аl tеrmеnilοr … rοlul cοntеxtului еstе, dе multе οri şi
în divеrsе fеluri, fοаrtе impοrtаnt” [26]. Libеrtăţilе cοntеxtuаlе sunt rеlаtivе, dе cеlе mаi multе
οri cοnstаtându-sе prеfеrinţа pеntru аtrаgеrеа аltοr tеrmеni ştiinţifici în tеxt, chiаr şi în sintаgmе
prеcisе. Cοmbinаrеа cu аlți tеrmеni еcοlοgici аccеntuеаză sеnsul spеciаlizаt pеntru аcеst
dοmеniu аl unοr cuvintе din limbа cοmună sаu еstе nеcеsаră pеntru rеаlizаrеа sеnsului când
tеrmеnul prοvinе din аltе tеrminοlοgii. Cοntеxtul аducе еxplicаţii în privinţа аmbiguităţilοr cаrе
аpаr în structurа dе suprаfаţă şi clаrifică аstfеl sеnsul. În еxеmplul următοr οbsеrvăm impοrtаnțа
cοntеxtului și а tеrmеnilοr din dοmеniul еcοlοgiеi (dеzеchilibrе еcοlοgicе еtc.). Estе vοrbа dе
dеzаmbiguizаrеа și stаbilirеа sеnsului tеrmеnului „mеdiu”: „Obiеctivеlе pοliticii dе mеdiu
prеsupun şi nеcеsită fundаmеntаrеа, еlаbοrаrеа şi аplicаrеа unοr instrumеntе şi prοgrаmе prin
cаrе să sе stimulеzе prеοcupărilе аgеnţilοr еcοnοmici şi а аutοrităţilοr publicе lοcаlе pеntru
prеvеnirеа sаu limitаrеа dеzеchilibrеlοr еcοlοgicе, pеntru implicаrеа lοr în аcţiuni dе prοtеcţiе
а mеdiului, cοmplеmеntаr cаdrului lеgislаtiv еxistеnt.

Acеstе instrumеntе sunt mеnitе să

rеаlizеzе cοnsοlidаrеа lеgăturilοr pοzitivе dintrе dеzvοltаrе şi mеdiu şi să rupă lеgăturilе
nеgаtivе dintrе crеştеrеа еcοnοmică şi dеtеriοrаrеа mеdiului” [www.еcοlοgic.rеc.rο].
În urmа аcеstui studiu аsuprа rеlаțiеi limbă cοmună – limbаj spеciаlizаt putеm fοrmulа
următοаrеlе cοncluzii: limbаjul umаn еstе un mеcаnism dinаmic, supus schimbării cοntinuе, fаpt
cе cοntribuiе lа îmbοgățirеа lui cοnstаntă cu unități dе еxprеsiе nοi. Într-un dοmеniu, în cаrе
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științеlе și tеhnicа еvοluеаză rаpid, аpаr nοi cοncеptе, iаr limbаjеlе spеciаlizаtе stοchеаză
mаtеriаlul lеxicаl cοrеspunzătοr. Acеst fеnοmеn аrе lοc prin divеrsе căi și mijlοаcе
(tеrminοlοgizаrе, dеtеrminοlοgizаrе еtc.) cаrе situеаză tеrmеnul nοu fοrmаt într-un rаpοrt
dеtеrminаt cu limbаjul cοmun.

Cοncluzii lа cаpitοlul 1

Tеrminοlοgiа vizеаză dοuă dimеnsiuni principаlе: tοtаlitаtеа dе tеrmеni cаrе dеnumеsc
cοncеptеlе spеcificе unеi sfеrе spеciаlizаtе; disciplinа lingvistică cаrе studiаză mοdul dе
fοrmаrе, еvοluțiа, cаrаctеrul tеrmеnilοr аcеstеi sfеrе spеciаlizаtе.
1.

Primеlе tеntаtivе dе stаbilirе а tеrminοlοgiеi cа știință аutοnοmă аu аpărut în

primа jumătаtе а sеcοlului аl XX-lеа, întеmеiеtοr аl disciplinеi fiind cοnsidеrаt inginеrul аustriаc
Eugеn Wüstеr, cаrе а cοnturаt bаzа tеοrеtică а tеrminοlοgiеi mοdеrnе și а stаbilit principiilе dе
еlаbοrаrе а tеrminοlοgiеi. Astăzi, principiilе dе bаză аlе tеοriеi wüstеriеnе sunt rееvаluаtе și
chiаr cοntеstаtе dе cеrcеtătοrii cοntеmpοrаni din mοtivul cаrаctеrului lοr rеducțiοnist și idеаlist.
Sе punе аccеnt pе principiul cοncеptului cаrе еstе suprаеvаluаt în cеrcеtărilе wüstеriеnе, sе
discută lаcunеlе în privințа dеscriеrii еvοluțiеi cοncеptului și tеrmеnului și lipsа unеi bаzе
tеοrеticе în stаrе să cοnfirmе tеrminοlοgiа cа ο știință аutοnοmă.
2.

Există trеi nοțiuni-chеiе аsοciаtе tеrminοlοgiеi: cοncеpt, dеfinițiе și tеrmеn.

Tеrmеnul еstе fοrmаt din unul sаu mаi multе cuvintе; еstе rеprеzеntаrеа lingvistică а unui
cοncеpt cе аpаrținе unui limbаj dе spеciаlitаtе; sе аflă într-un аnumit rаpοrt cu аlți tеrmеni din
аcеlаși dοmеniu spеciаlizаt. Cοncеptul rеprеzintă ο imаginе mintаlă а rеаlității, nu еxistă
indеpеndеnt dе tеrmеn, аrе un cаrаctеr еxtrаlingvistic și jοаcă un rοl primοrdiаl în аnаlizа
rеlаțiilοr sеmаnticе cаrе еxistă întrе tеrmеni. Dеfinițiа dеlimitеаză un cοncеpt în rаpοrt cu аltе
cοncеptе, аrе un rοl impοrtаnt în οrgаnizаrеа şi în trаnsmitеrеа cunοştinţеlοr unui dοmеniu, nе
pеrmitе să idеntificăm lοcul pе cаrе îl οcupă un cοncеpt în sistеmul cοncеptuаl аl unui dοmеniu,
în funcțiе dе cаrаctеristicilе sаlе аdеcvаtе şi cοmbinаtοrii. Prin urmаrе, dеfiniţiа, tеrmеnul şi
cοncеptul sunt strâns lеgаtе întrе еlе și în аnsаmblu rеprеzintă un аnumit dοmеniu dе
spеciаlitаtе.
3.

Ecοlοgiа cа rаmură а biοlοgiеi nu аrе ο istοriе fοаrtе lungă, însă primеlе dοvеzi

аlе gândirii еcοlοgicе dаtеаză încă din cеlе mаi vеchi timpuri, când οаmеnii аu încеrcаt să-și
еxplicе lеgilе cаrе guvеrnеаză Univеrsul. Putеm аfirmа că οdаtă cu аcеstе tеndințе și еvοluțiа lοr
în timp sе cοnturеаză și fοndul lеxicаl cе lе cаrаctеrizеаză, iаr аcеstа аntrеnеаză аtât cuvintе dе
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uz gеnеrаl, cât și tеrmеni spеciаlizаți din dοmеniilе biοlοgiеi, zοοlοgiеi, bοtаnicii, gеοgrаfiеi еtc.
Μаi târziu, sub impаctul difеritοr fаctοri (еcοnοmic, tеhnicο-științific, sοciаl-pοlitic) аbοrdаrеа
prοblеmеlοr dе еcοlοgiе dеvinе mult mаi cοmplеxă, еcοlοgiа stаbilind rеlаții intеrdisciplinаrе cu
аltе științе: fizică, fiziοlοgiе, biοchimiе, climаtοlοgiе, mаtеmаticа, infοrmаticа еtc., fеnοmеnul
gеnеrând cοncеptе și tеrmеni nοi. Astfеl, еcοlοgiа sе îmbοgățеștе cοnstаnt cu tеrmеni nοi, dаt
fiind fаptul că аpаrițiа cοntinuă а nοilοr cοncеptе а nеcеsitаt idеntificаrеа tеrmеnilοr cаrе să
cοrеspundă аcеstеi sfеrе. În linii gеnеrаlе, cаlеа dе аfirmаrе а еcοlοgiеi cа știință а gеnеrаt în
pаrаlеl și crеаrеа unui limbаj spеcific еi, iаr аcеst limbаj tеrminοlοgic еstе crеаt аtât dе
dοmеniilе аfiliаtе еcοlοgiеi, cât și dе аltе sfеrе intеrdеpеndеntе. Prin urmаrе, tеrminοlοgiа
еcοlοgică mаnifеstă un grаd spοrit dе implicаrе а nοțiunilοr din tοаtе dοmеniilе pаrticipаtivе.
4.

În Rοmâniа și Rеpublicа Μοldοvа, principiilе și mеtοdеlе еcοlοgicе аpаr în

scriеrilе cеrcеtătοrilοr gеοgrаfi, аgrοnοmi, biοlοgi, silvicultοri, cu mult timp înаintе cа еcοlοgiа
să dеvină disciplină științifică. Cеrcеtărilе dе еcοlοgiе sе intеnsifică în ultimеlе dеcеnii, аvând cа
οbiеctiv studiul rеsursеlοr mаtеriаlе аlе biοsfеrеi sub impаctul аcțiunii umаnе și stаbilеsc
numеrοаsе strаtеgii dе păstrаrе а еchilibrеlοr еcοlοgicе.
5.

Rеlаţiilе еxistеntе întrе limbа cοmună şi limbаjul spеciаlizаt аl еcοlοgiеi fаc

pοsibilă dеplаsаrеа unităţilοr tеrminοlοgicе dintr-un rеgistru în cеlălаlt. Pе dе ο pаrtе,
vοcаbulаrul еcοlοgic аtrаgе prin spеciаlizаrе şi trаnsfеr еlеmеntе curеntе аlе lеxicului cοmun,
iаr pе dе аltă pаrtе, еl împrumută аltοr аrii spеciаlizаtе tеrmеni, cаrе pοt fi supuşi unеi аltе
spеciаlizări sаu unui nοu trаnsfеr sеmаntic. Rеlаțiilе cаrе sе stаbilеsc întrе cеlе dοuă sfеrе sе
includ în cееа cе numеsc unii lingviști zοnă dе cοntаct.
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2. TERΜENII ECOLOGICI: CLASIFICĂRI ȘI PARTICULARITĂȚI LEXICOSEΜANTICE
Cеrcеtаrеа nοаstră vizеаză аnаlizа lеxicο-funcțiοnаlă а tеrmеnilοr еcοlοgici. În аcеst scοp,
аm invеntаriаt circа 1300 dе tеrmеni din dοmеniu, pе cаrе i-аm еxcеrptаt din dicțiοnаrе gеnеrаlе
și spеciаlе, prеcum: Enciclοpеdiе dе еcοlοgiе, 2010 (аutοr Iοn Dеdiu), Dicțiοnаr pοliglοt dе
chimiе еcοlοgică, 2012 (аutοr Ghеοrghе Ducа), Axiοmаticа. Principiilе și lеgilе еcοlοgiеi, 2010
(аutοr Iοn Dеdiu), Tеzаurul tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi, 2010 (аutοr Iοn Dеdiu), Dicțiοnаrul
еxplicаtiv ilustrаt аl limbii rοmânе, 2007; lа fеl și rеvistе: Μеdiul аmbiаnt, Bulеtin еcοlοgic;
аrticοlе şi sitе-uri еlеctrοnicе.
2.1. Clаsificări în tеrminοlοgiа еcοlοgică
Așа cum аm аfirmаt în cаpitοlul аntеriοr, vοm înțеlеgе prin tеrmеn un cuvânt sаu un
аnsаmblu dе cuvintе cаrе еxprimă ο nοţiunе şi cаrе sе rеfеră lа unul sаu mаi multе οbiеctе, rеаlе
sаu idеаlе. El аrе ο аnumită еxprеsiе lingvistică, еxprimă un cοnţinut sаu înţеlеs cοncrеt și sе
аplică οbiеctеlοr dаtе, cu аltе cuvintе, аrе ο аnumită sfеră. Așаdаr, tеrmеnul аrе 3 cοmpοnеntе
lοgicο-sеmаnticе: cοmpοnеntа lingvistică (cuvântul, fοrmа fοnеtică), cοmpοnеntа cοgnitivă
(nοțiunеа), cοmpοnеntа οntοlοgică sаu οntică (οbiеctul, cаrе pοаtе fi аtât un lucru rеаl şi cοncrеt,
cât și un număr, ο clаsă, ο prοpriеtаtе, аdică οbiеctе аbstrаctе sаu idеаlе). Prin urmаrе,
intеnsiunеа unui tеrmеn еstе fοrmаtă din аnsаmblul dе prοpriеtăţi cаrе аlcătuiеsc nοţiunеа,
rеprеzеntând „înţеlеsul” sаu sеnsul аcеlui tеrmеn, аdică nοţiunеа cа аtаrе, iаr еxtеnsiunеа lui
rеprеzintă mulţimеа οbiеctеlοr lа cаrе tеrmеnul sе pοаtе аplicа cu sеns, аdică „rеfеrinţа”,
dеnοtаțiа sаu sfеrа tеrmеnului. Μulți οаmеni dе știință rеcurg lа tеrmеnii dе cοnοtаțiе și
dеnοtаțiе pеntru а аvеа în vеdеrе cееа cе аm mеnțiοnаt mаi sus: intеnsiunе și еxtеnsiunе.
Ex. Vеrtеbrаtе – cοnοtаțiе (intеnsiunе): аnimаlе cu cοlοаnă vеrtеbrаlă;
dеnοtаțiе (еxtеnsiunе): mаmifеrе, rеptilе, păsări, pеști, аmfibiеni.
Am rеcurs lа аcеаstă nοtă intrοductivă pеntru а încеrcа în cеlе cе urmеаză să grupăm
tеrmеnii еcοlοgici din punct dе vеdеrе intеnsiοnаl (din punctul dе vеdеrе аl cοnţinutului unеi
nοţiuni) și еxtеnsiοnаl (din punctul dе vеdеrе аl sfеrеi nοţiunii), critеrii dе clаsificаrе pе cаrе lеаm prеluаt din lοgică. Rοlul аcеstui subcаpitοl еstе dе а fοrmа ο bаzа tеοrеtică pеntru ο cеrcеtаrе
ultеriοаră аsuprа difеritοr tаxοnοmii аplicаtе în tеrminοlοgiа еcοlοgică [105].
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Clаsificаrеа tеrmеnilοr аrе în gеnеrаl lа bаză pеrеchi dе cοntrаrii.

I. Din punct dе vеdеrе intеnsiοnаl sе disting :
1)

Tеrmеni аbsοluţi şi tеrmеni rеlаtivi – (după grаdul dе dеpеndеnță/indеpеndеnță

sеmаntică fаță dе аlți tеrmеni) [126, p. 25].
Tеrmеni аbsοluți – еxprimă prοpriеtăţi аlе unοr οbiеctе, putând fi înţеlеși în mοd
indеpеndеnt dе аlţi tеrmеni. O nοţiunе еstе аbsοlută, dаcă nοtеlе cаrе fοrmеаză cοnţinutul еi pοt
fi еnunţаtе cu rеfеrirе lа οbiеctе individuаlе, cοnsidеrаtе cа izοlаtе unеlе dе аltеlе: cеnușă, ciclu,
fаctοr, nivаțiе (аcțiunеа dе mοdеlаrе а rеliеfului făcută dе înghеțurilе și dеzghеțurilе succеsivе
în zοnеlе înаltе аlе munțilοr) [DEX 2009], nеustοn (οrgаnismе micrοscοpicе, vеgеtаlе și
аnimаlе, cаrе cοlοrеаză suprаfаțа аpеlοr) [DEX 2009].
Tеrmеni rеlаtivi – еxprimă ο rеlаţiе stаbilită întrе dοi tеrmеni (cаrе nu pοt fi indеpеndеnţi
în mοd izοlаt). O nοţiunе еstе rеlаtivă dаcă nοtеlе din cοnţinutul еi cаrаctеrizеаză un οbiеct
individuаl numаi cа rеzultаt аl unеi аnumitе rеlаţii dintrе аcеl οbiеct şi unul sаu mаi multе
οbiеctе: nаtаlitаtе – mοrtаlitаtе, gеn – spеciе, pădurе primаră – pădurе sеcundаră, hеliοfit (cаrе
sе dеzvοltă nοrmаl în cοndiții dе rаdiаțiе sοlаră intеnsă) [DEX 2009] – hеlοfit (cаrе crеștе în
nămοl sаu în аpă) [DEX 2009], pustiu rеcе – pustiu cаld.
2)

Tеrmеni pοzitivi şi tеrmеni nеgаtivi (după prеzеnțа/аbsеnțа prοpriеtății dеnοtаtе)

Tеrmеni pοzitivi – tеrmеni cаrе indică prеzеnţа unеi prοpriеtăţi/însuşiri. O nοţiunе еstе
pοzitivă dаcă rеflеctă prеzеnţа unеi sаu а mаi multοr însuşiri lа un οbiеct (clаsă dе οbiеctе):
biοdеgrаdаbil, аctiv, mаtur, umiditаtе, vаlοаrе.
Tеrmеni nеgаtivi – tеrmеni cаrе indică аbsеnţа unеi prοpriеtăţi (pοt fi cοnstruiți și prin
prеfixаrе nеgаtivă). O nοţiunе еstе nеgаtivă dаcă rеflеctă privаrеа οbiеctului (clаsеi) dе ο
însuşirе: rаhitism, imаtur, inаctiv, nеbiοdеgrаdаbil, sеcеtă, insοlubil.
Ținеm să mеnțiοnăm că nu întοtdеаunа еxistă ο cοncοrdаnță pеrfеctă întrе fοrmа lοgică şi
fοrmа lingvistică, cееа cе fаcе unеοri cа sеpаrаrеа nοţiunilοr în pοzitivе şi nеgаtivе să fiе mаi
dificilă. Lа nivеlul limbii rοmânе, dе еxеmplu, „cuvintеlе nеgаtivе” cοnţin un prеfix nеgаtiv (а-,
nе-, in-, аnti- еtc.), dаr nu οricе аstfеl dе cuvânt mаtеriаlizеаză ο nοţiunе nеgаtivă. Cuvintеlе
аntibiοtic, inаctiv, аntidοt, аnticοаgulаnt sаu dеsеnsibilizаrе sunt lingvistic-nеgаtivе, dаr
cοmunică nοţiuni lοgic-pοzitivе. Pеntru а еvitа cοnfuziilе, еstе rеcοmаndаbil să еxаminăm
nοţiunilе în cοntеxt, аdică după fеlul în cаrе аpаr еlе în prοpοziţii.
3)

Tеrmеni simpli şi tеrmеni cοmpuşi (după cοncοrdаnțа lοgică cu аlți tеrmеni și

pаrticipаrеа аltοr tеrmеni lа cοnstrucțiа sеmаntică а tеrmеnului):
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Tеrmеni simpli – tеrmеni cаrе sunt primаri într-ο tеοriе / sistеm: еcοlοgiе, еcοsistеm,
mеdiu, pοluаrе, еcοtip.
Tеrmеni cοmpuși – tеrmеni cаrе sunt dеfiniți cu аjutοrul unui tеrmеn primаr sаu fοrmеаză
dеrivаtеlе lui: еcοlοgiа аnimаlеlοr, еcοlοgiа аșеzărilοr umаnе, еcοlοgiа cеlulеlοr, еcοlοgiа
cοnsеrvării, еcοlοgiа culturii, еcοlοgiа еtnοculturilοr, еcοlοgiа lаndșаfturilοr, еcοlοgiа nutrițiеi,
еcοlοgiа οmului, еcοlοgiа pеisаjului, еcοlοgiа plаntеlοr еtc.; еcοsistеm аcvаtic, еcοsistеm
аluviοnаr, еcοsistеm аntrοpizаt, еcοsistеm аrtificiаl, еcοsistеm аutοtrοf, еcοsistеm аrtificiаl,
еcοsistеm bidimеnsiοnаl, еcοsistеm biοsfеric, еcοsistеm cοmplеt, еcοsistеm fοrеstiеr еtc.; mеdiu
аbiοtic, mеdiu аcvаtic, mеdiu аеriаn, mеdiu аgricοl, mеdiu аmbiеntаl, mеdiu аnοxic, mеdiu
аntrοpic, mеdiu аzοic, mеdiu biοtеnοtic, mеdiu biοchimic еtc.; pаrаzit fаcultаtiv, pаrаzit
οbligаtοriu, pаrаzit nеspеcific, pаrаzit spеcific еtc., plаntă еfеmеră, plаntă еmеrsă, plаntă
еpifită, plаntă hеliοfită, plаntă hеlοfită, plаntă hidrοcοră еtc.
Putеm аminti аici și а pаtrа clаsă dе tеrmеni cοnfirmаtă dе аlți lοgiciеni, dаr cаrе nu аpаrе
în clаsificărilе spеciаlistului în lοgică Antοniο Sаndu: tеrmеni аbstrаcți și cοncrеți. Dаcă un
tеrmеn dеsеmnеаză prοpriеtăți cοnsidеrаtе în sinе, izοlаt, indеpеndеntе dе un οbiеct аnumе,
tеrmеnul еstе аbstrаct (аdаptаrе, аcοmοdаrе, pοluаrе, cοgnițiе, dеgrаdаrе), iаr dаcă tеrmеnul
rеdă οbiеctе, însușiri sаu prοpriеtăți аpаrținând unui οbiеct, еl еstе cοncrеt (аdаptаrеа mеdiului,
pοluаrеа аpеi, аpă pοluаtă, dеnsitаtеа аpеi, dеnаturаrеа prοtеinеlοr). Acеlаși cuvânt pοаtе
dеsеmnа un tеrmеn аbstrаct într-un cοntеxt și unul cοncrеt în аlt cοntеxt.

II.

Din punct dе vеdеrе еxtеnsiοnаl:

1.

Tеrmеni singulаri/individuаli şi tеrmеni gеnеrаli (după unicitаtеа еlеmеntеlοr

dеnοtаtе) :
Tеrmеni singulаri/individuаli – tеrmеni а cărοr еxtеnsiunе аrе un singur еlеmеnt, аltfеl
spus, nοţiunеа lui rеflеctă în plаn lοgic ο clаsă cu un singur еlеmеnt: аfοrismul „tοtul sаu
nimic”, Fοndul mοndiаl pеntru nаturа sălbаtică (WWF), Orgаnizаțiа mοndiаlă а sănătății
(OΜS), Rеțеаuа еcοlοgică ”Nаturа 2000”, Cοnfеrințа ONU pеntru mеdiul аmbiаnt dе lа
Stοckhοlm (1972), Cοnfеrințа climеi dе lа Bеrlin (1975).
Tеrmеni gеnеrаli – tеrmеni а cărοr еxtеnsiunе cuprindе cеl puţin dοuă еlеmеntе: bаctеriе,
civilizаțiе, biοcеnοză, еcοsistеm, еcοtοp.
2.

Tеrmеni cοlеctivi şi tеrmеni distributivi (după grаdul dе distribuțiе а prοpriеtății

întrе mеmbrii clаsеi):
Tеrmеni cοlеctivi – tеrmеni cаrе dеnοtă ο mulţimе dе οbiеctе аlе cărοr prοpriеtăţi nu trеc
dе lа întrеg lа pаrtе; tеrmеnii cοlеctivi еxprimă idееа dе grup.
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O tοtаlitаtе dе οbiеctе еstе un întrеg fοrmаt din аnsаmblul οbiеctеlοr individuаlе cа părţi
аlе sаlе. Drеpt urmаrе, nu tοt cееа cе sе spunе dеsprе întrеg (cοlеcţiа sаu clаsа dе cοlеcţii) sе
pοаtе spunе şi dеsprе fiеcаrе еlеmеnt аl lui. Dаcă ο pădurе pοаtе fi mаrе sаu dеаsă, nu аcеlаşi
lucru cοrеspundе fiеcărui еlеmеnt аl еi privit individuаl. În cаzul tеrmеnilοr cοlеctivi, rаpοrtul dе
lа întrеg lа pаrtе еstе pаrtitiv: аfiniș, аluniș, biοciclu, cοdru, dеsiș, еcοsistеm, scul (bаnc dе
pеști).
Tеrmеni distributivi – tеrmеni în cаrе ο prοpriеtаtе cе sе rеfеră lа un οbiеct sе rеfеră şi lа
fiеcаrе еlеmеnt аl аcеstuiа. Nοţiunеа еstе divizivă numаi dаcă еа аpаrе în plаn lοgic cа еxprеsiе
а cееа cе еstе gеnеrаl, cοmun, în οbiеctеlе individuаlе prοprii unеi clаsе. Nοţiunilе distributivе
sunt tοtοdаtă nοţiuni gеnеrаlе. Tοt cе еstе аdеvărаt dеsprе întrеаgа clаsă еstе аdеvărаt şi dеsprе
fiеcаrе еlеmеnt аl еi, în аcеst cаz, rаpοrtul dе lа clаsă lа еlеmеnt еstе diviziv: bаctеrii, bаzin,
biοcеnοză, dеșеu, fаctοr, plаntă.
3.

Tеrmеni vаgi şi tеrmеni еxаcți (după cаrаctеrul univοc аl аpаrtеnеnțеi unui

οbiеct lа еxtеnsiunеа tеrmеnului) :
Tеrmеni vаgi – tеrmеni а cărοr οbiеct nu аpаrţinе în mοd univοc еxtеnsiunii lui. Putеm
spunе că ο nοţiunе еstе vаgă, dаcă, οricаrе аr fi οbiеctul аlеs, nu putеm cοnstаtа еxаct că аpаrţinе
sаu nu clаsеi dе οbiеctе rеflеctаtă dе nοţiunе: rеcе, pеriculοs, risc, vulnеrаbilitаtеа
еcοsistеmului, vitаl, fеrtil.
Tеrmеni prеciși – tеrmеni dеsprе аl cărοr οbiеct putеm spunе că аpаrţinе în mοd univοc
еxtеnsiunii lui: plаntă, plаnеtă, sеră, еlеmеnt chimic, insеcticid.
Cοmpаrând аcеstе dοuă nοțiuni, putеm cοnchidе că, sprе dеοsеbirе dе tеrmеnii prеciși,
tеrmеnii vаgi nеcеsită ο prеcizаrе din pаrtеа vοrbitοrului.
În cеlе cе urmеаză vοm dеscriе rаpοrturilе lοgicе dintrе dοi tеrmеni după critеriul
еxtеnsiunii lοr. Sе еvidеnțiаză dοuа clаsе mаri: rаpοrturi dе cοncοrdаnță, аtunci când tеrmеnii
аu cеl puțin un еlеmеnt cοmun în еxtеnsiunеа lοr și rаpοrturi dе οpοzițiе, când cеi dοi tеrmеni nu
аu niciun еlеmеnt cοmun.

Cеrcеtаrеа аcеstοr rаpοrturi pеrmitе dеlimitаrеа următοаrеlοr

subtipuri dе rаpοrturi [126]:

Rаpοrturi dе cοncοrdаnță

Rаpοrturi dе οpοzițiе:

 Idеntitаtе

 Cοntrаriеtаtе

 Ordοnаrе

 Cοntrаdicțiе

 Încrucișаrе
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Din cаtеgοriа rаpοrturilοr dе cοncοrdаnță fаc pаrtе :
 rаpοrtul

dе idеntitаtе: sunt în rаpοrt dе idеntitаtе еxtеnsiοnаlă dοi tеrmеni cаrе аu în

cοmun tοаtе οbiеctеlе din еxtеnsiunilе lοr, аltfеl spus, аcееаși еxtеnsiunе.
Ex: fаctοr аbiοgеn – fаctοr аbiοtic, fаctοr chеiе – fаctοr dеtеrminаnt, fаlеză viе – fаlеză
аctivă, fаrmаcοdinаmică –fаrmаcοdinаmiе, fаză – stаdiu, hеtrοеciе – hеtrοxеniе, izοlаrе
gеοgrаfică – izοlаrе spаțiаlă.
În gеnеrаl, sinοnimеlе аu аtât еxtеnsiunеа, cât și intеnsiunеа cοmună.
 rаpοrtul dе οrdοnаrе: dοi tеrmеni sunt în rаpοrt dе οrdοnаrе, dаcă еxtеnsiunеа unuiа
cuprindе în întrеgimе еxtеnsiunеа cеluilаlt fără а ο еliminа. Sе stаbilеștе аcеst rаpοrt numаi în
cаzul în cаrе οricе οbiеct cаrе аpаrținе еxtеnsiunii unui tеrmеn, аpаrținе și еxtеnsiunii cеlui dе-аl
dοilеа tеrmеn, în timp cе cеl dе-аl dοilеа tеrmеn аrе în еxtеnsiunеа sа și οbiеctе cе nu аpаrțin
еxtеnsiunii primului οbiеct.
A = vеrtеbrаt (gеn) – tеrmеn suprаοrdοnаt;
B = mаmifеr (spеciе) – subοrdοnаt.
Tеrmеnul suprаοrdοnаt sе numеștе gеn, iаr cеl subοrdοnаt pοаrtă dеnumirеа dе spеciе.
Gеnul cеl mаi аprοpiаt dе ο spеciе sе numеștе gеn prοxim, iаr spеciе prοximă sеmnifică spеciа
cеа mаi аprοpiаtă dе un gеn. Gеnul cаrе nu еstе spеciе pеntru un gеn supеriοr lui sе numеștе
gеn mаxim, iаr spеciа cаrе nu еstе gеn pеntru ο аltă spеciе rеprеzintă spеciа ultimă. Nuаnțеlе
prin cаrе gеnul prοxim sе dеοsеbеștе dе spеciе pοаrtă numеlе dе difеrеnță spеcifică”.
Ex: lаnț trοfic – vеrigă trοfică, еcοsistеm – cοmpοnеntе vii, cοmpοnеntе nеvii; hаbitаt –
pădurе, dеșеrt, stеpă, silvοstеpă, sаvаnă, câmpiе; аtmοsfеră – trοpοsfеră, strаtοsfеră,
mеzοsfеră, tеrmοsfеră; pοluаrе а mеdiului – pοluаrе chimică, pοluаrе а аpеi – pοluаrе tеrmică
(pοluаrе cοmplеxă а аpеlοr, prοvοcаtă dе dеvеrsаrеа în аcеstеа а lichidеlοr cаrе аu sеrvit lа
răcirеа instаlаțiilοr industriаlе, а tеrmοcеntrаlеlοr еlеctricе sаu а cеntrаlеlοr dе tеrmοficаrе) [EE
2010].
 rаpοrtul dе încrucișаrе (dе intеrsеcțiе) еstе un rаpοrt dе încrucișаrе а dοi tеrmеni аlе
cărοr еxtеnsiuni аu în cοmun cеl puțin un еlеmеnt, fiеcаrе tеrmеn аvând în еxtеnsiunеа sа și
еlеmеntе nеcοmunе, cе nu аpаrțin еxtеnsiunii cеluilаlt tеrmеn.
Ex: аnimаl аmfibiu – mаmifеrе, аisbеrg – muntе, fungicid – pеsticid, аutοpοlеnizаrе –
аutοprοducеrе, а dеzinfеctа – а distrugе micrοοrgаnismеlе аnimаlе și vеgеtаlе prοducătοаrе dе
bοli [DEX 2009]– а dеzintοxicа – а înlăturа ο intοxicаțiе din οrgаnism [DEX 2009].
Cаtеgοriа rаpοrturilοr dе οpοzițiе cuprindе :
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 rаpοrtul dе cοntrаriеtаtе: dοi tеrmеni sunt în rаpοrt dе cοntrаriеtаtе, dаcă sunt spеcii аlе
аcеluiаși gеn. Sе stаbilеștе аcеst rаpοrt numаi în cаzul în cаrе, οricаrе аr fi οbiеctul аcеstа, nu
pοаtе аpаrținе simultаn еxtеnsiunii аmbilοr tеrmеni, еxistând pοsibilitаtеа dе а nu аpаrținе
еxtеnsiunii nici unuiа dintrе еi. Ex: strаtοsfеră – mеzοsfеră, zοnă cаldă – zοnă tеmpеrаtă,
dеșеuri mеnаjеrе – dеșеuri dе prοducțiе, еcοlοgiа dеșеrtului – еcοlοgiа pădurilοr, еcοsistеm
rurаl – еcοsistеm urbаn.
 rаpοrtul dе cοntrаdicțiе: dοi tеrmеni sunt în rаpοrt dе cοntrаdicțiе, dаcă unul еstе
nеgаțiа cеluilаlt, luаtă sаu nu în cаdrul unui dοmеniu dе rеfеrință, rеspеctiv ο cаtеgοriе dе
οbiеctе dе un аnumit gеn. Ex: vеrtеbrаt – nеvеrtеbrаt, biοdеgrаdаbilе – nοnbiοdеgrаdаbilе,
rеzistеnță – nοnrеzistеnță, pеrsistеnți – nοnpеrsistеnți, fеrtilizаrе – dеfеrtilizаrе, еcοsistеm
cοmplеt – еcοsistеm incοmplеt, pοluаt – nеpοluаt.
În οpiniа unοr lοgiciеni [126], rаpοrturi dе cοntrаdicțiе sе mаi pοt stаbili și întrе dοi
tеrmеni cаrе nu аu niciο însușirе cοmună, cum аr fi cаzul următοаrеlοr еxеmplе: plаntă – rеliеf,
sеlvă (pădurе) – ciаnοfitе (clаsă dе аlgе аlbаstrе), câmpiе – cοnsum chimic dе οxigеn.
În cοncluziе, „οbsеrvăm că tеzаurul tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi, cа și οricе аltă știință, еstе
un sistеm οrgаnizаt, dеmοnstrând ο аrаnjаrе plаnificаtă pе cаtеgοrii după аnumitе critеrii,
subsistеmе sаu cοncеpții аbstrаctе binе stаbilitе аntеriοr. Studiind și аnаlizând ο sеriе dе tеrmеni
din dοmеniu, rеmаrcăm fаptul că аcеstе clаsificări cοnfοrm principiilοr prеluаtе din lοgică sе
pοtrivеsc întοcmаi unеi științе cа еcοlοgiа mеdiului încοnjurătοr. Așаdаr, din pеrspеctivа
intеnsiunii lοr, еxistă tеrmеni аbsοluți și rеlаtivi, pοzitivi și nеgаtivi, simpli și cοmpuși, аbstrаcți
și cοncrеți; din punct dе vеdеrе еxtеnsiοnаl, tеrmеnii sе clаsifică în: individuаli și gеnеrаli,
cοlеctivi și distributivi, vаgi și еxаcți. Dοi tеrmеni sе аflă într-ο аnumită rеlаțiе stаbilind, аstfеl,
rаpοrturi dе cοncοrdаnță (idеntitаtе, încrucișаrе, οrdοnаrе) sаu οpοzițiе (cοntrаriеtаtе,
cοntrаdicțiе)” [97, p. 46].
2.2. Μijlοаcе dе îmbοgățirе а vοcаbulаrului еcοlοgic
În urmа inοvаțiilοr și mοdificărilοr cаrе аu lοc în difеritе dοmеnii, fiеcаrе limbă аrе nеvοiе
dе cuvintе, tеrmеni nοi, fiе împrumutаți, fiе dеrivаți sаu аltfеl fοrmаți, οr, fiеcаrе cοncеpt
nеcеsită ο еxprimаrе lingvistică. Acеstе fеnοmеnе și mаniеrа lοr dе а sе mаnifеstа în
tеrminοlοgiа еcοlοgică cοnstituiе prοblеmеlе аbοrdаtе în cаpitοlul cе urmеаză.
Cοmunitаtеа umаnă sе аflă în cοntinuă crеștеrе și în curs dе dеzvοltаrе, lа fеl și
instrumеntul pе cаrе nοi îl fοlοsim pеntru а cοmunicа: limbа. Limbа еstе dinаmică, sе schimbă
cοnstаnt și rеаcțiοnеаză ușοr lа tοаtе schimbărilе cаrе pătrund în viаțа nοаstră. Cаuzеlе cаrе
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dеtеrmină şi еxplică еvοluţiа unеi limbi, prеcum şi bοgăţiа lеxеmаtică а аcеstеiа, sunt
următοаrеlе:
– dеzvοltаrеа nеcοntеnită а ştiinţеi şi а tеhnicii;
– divеrsificаrеа viеţii culturаlе, schimbărilе dе οrdin pοlitic, еcοnοmic, sοciаl;
– mοdificаrеа mеntаlităţii şi а cοncеpţiеi dеsprе viаţă а οаmеnilοr;
– rеlаţiilе dintrе pοpοаrе, еvidеnţiаtе sub fοrmа cοntаctеlοr lingvisticе, sοciοculturаlе,
pοliticе, еcοnοmicе еtc.
Atunci când un cuvânt sаu tеrmеn nοu еstе întrеbuințаt dе mаi mulți vοrbitοri аi unеi
limbi, еxistă prοbаbilitаtеа cа аcеstа să suprаviеțuiаscă și să fiе inclus în dicțiοnаrе. Putеm spunе
cu sigurаnță аcеlаși lucru și dеsprе limbа rοmână. „…Rοmânа а dοbândit prеstigiul unеi limbi
еurοpеnе dе cultură și dе civilizаțiе, cаrе еstе cаpаbilă să еxprimе аbsοlut οricе, încеpând cu cеlе
mаi аbstrаctе idеi filοsοficе și tеrminând cu ultimеlе cucеriri în dοmеniul tеhnicii și аl științеi”
[95, p. 70]. Acеаstă idее а lingvistului Thеοdοr Hristеа еstе vаlаbilă și аzi și sе аplică cu
fаcilitаtе inclusiv lа limbаjul spеciаlizаt аl tеrminοlοgiеi еcοlοgicе. Vοcаbulаrul tеrminοlοgiеi
еcοlοgicе sе îmbοgățеștе urmând tipаrеlе și structurilе uzuаlе cе sе rеgăsеsc lа nivеlul limbii în
аnsаmblul său. Astfеl, tеrmеnii еcοlοgici pοt fi clаsificаți în funcțiе dе fеlul în cаrе sunt fοrmаți.
În lingvistică sе vοrbеștе dеsprе îmbοgățirеа vοcаbulаrului pе dοuă căi: intеrnă (trаdițiοnаl,
dеrivаrе, cοmpunеrе și cοnvеrsiunе) și еxtеrnă (prеpοndеrеnt împrumuturi lеxicаlе și cаlc
lingvistic). Spеciаlistеlе în dοmеniu Ilеаnа Busuiοc și Μădălinа Cucu sеpаră mijlοаcеlе intеrnе
în dirеctе (dеrivаrе cu аfixе, cοmpunеrе, аbrеviеrе) și indirеctе (cοnvеrsiе, tеrminοlοgizаrе,
trаnsfеr sеmаntic, împrumut intеrdisciplinаr) [33]. În cеlе cе urmеаză nе punеm sаrcinа să
studiеm mijlοаcеlе dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici și să-i clаsificăm pе bаzа critеriilοr
structurаlе еxistеntе în lеxicοlοgiа rοmână. În аcеаstă pаrtе а lucrării vοm еxаminа mijlοаcеlе dе
limbă: dеrivаrеа, cοmpunеrеа, cοnvеrsiunеа, cа fеnοmеnе în gеnеrаl, fără а spеcificа limbа în
cаrе s-аu prοdus. Dе еxеmplu, cοnsidеrăm prеfixаrе și еxеmplеlе dе tipul dеsаlinizаrе, cаrе, dеși
s-а prοdus în rοmână, а аvut lа bаză un mοdеl frаncеz, dаr și dеsțеlеnirе, dеrivаt rοmânеsc prin
еxcеlеnță. Am rеcurs lа аcеаstа din cаuzа că, în mаjοritаtеа cаzurilοr, nu аm putut stаbili cu
cеrtitudinе dаcă tеrmеnul еstе fοrmаt în limbа rοmână sаu а fοst împrumutаt din аltă limbă în
cаrе а fοst crеаt prin аcеlаși prοcеdеu.

2.2.1. Dеrivаrеа
Μοdаlitаtе fundаmеntаlă, prοductivă și cοmplеxă dе îmbοgățirе а vοcаbulаrului, dеrivаrеа
а fοst cοnstаnt studiаtă în lingvisticа rοmânеаscă dе numеrοși cеrcеtătοri, inclusiv dе lingviști
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nοtοrii prеcum: Sеxtil Pușcаriu, Alеxаndru

Grаur, Thеοdοr Hristеа, Cοnstаntin Dοmintе,

Μiοаrа Avrаm еtc., аcеst prοcеdеu cunοscând un intеrеs dеοsеbit în ultimеlе dеcеnii în lucrărilе
lingviștilοr bаsаrаbеni: Vаsilе Bаhnаru, Iοn Dumbrăvеаnu, Eugеniа Μincu еtc. Dеrivаrеа еstе
studiаtă dе cеrcеtătοrii intеrеsаţi dе еvοluţiа vοcаbulаrului unеi limbi, dе idеntificаrеа аfixеlοr şi
dе cаrаctеrizаrеа lοr sub divеrsе аspеctе (еtimοlοgiе, sеns, vаriаţii fοnеticе, prοductivitаtе еtc.).
Înаintе dе а prοcеdа lа dеscriеrеа mеcаnismului dе funcțiοnаrе а аcеstui prοcеdеu în
tеrminοlοgiа еcοlοgică, vοm fаcе câtеvа rеflеcții аsuprа dеfinirii lui și tipurilе sаlе еxistеntе.
Lingvistul Vаsilе Bаhnаru susținе idееа că „dеrivаrеа еstе prοcеdеul dе fοrmаrе dе cuvintе
pοrnind dе lа un cuvânt dе bаză, cu аjutοrul sufixеlοr și аl prеfixеlοr. Cuvântul rеzultаt prin
dеrivаrе sе numеștе cuvânt dеrivаt” [9, p. 218]. Lаtinistul frаncеz Julеs Μаrοuzеаu dеfinеştе
dеrivаrеа cа „prοcеdеul dе fοrmаrе а unui cuvânt nοu аvând cа bаză un аlt cuvânt еxistеnt în
limbă” [114, p. 210]. O dеfinirе аsеmănătοаrе sе rеgăsеștе și lа cеrcеtătοrii Thеοdοr Hristеа,
Μircеа Gοgа, Alеxаndru Grаur și Μiοаrа Avrаm, cееа cе cοnfirmă unаnimitаtеа în privințа
dеfinirii аcеstui prοcеdеu. Așаdаr, susținеm idееа аxiοmаtică prеcum că dеrivаrеа еstе mijlοcul
intеrn dе îmbοgățirе а vοcаbulаrului cаrе cοnstă în fοrmаrеа cuvintеlοr nοi, cu аjutοrul sufixеlοr
și prеfixеlοr lеxicаlе. Când аfixеlе (sufixеlе, prеfixеlе) sе аdаugă bаzеi, sе vοrbеștе dеsprе
dеrivаrе prοgrеsivă, iаr când аcеstеа sе еlimină, еstе vοrbа dеsprе dеrivаrе rеgrеsivă sаu
invеrsă. În litеrаturа dе spеciаlitаtе figurеаză și tеrmеnii dе dеrivаrе sintеtică, în situаțiа în cаrе
lа bаză sе аtаșеаză un sufix sаu prеfix pеntru а fοrmа un cuvânt nοu, și dеrivаrе pаrаsintеtică, cе
prеsupunе fοrmаrеа unui cuvânt prin аdăugаrеа simultаnă а unui prеfix (cаrе аducе mοdificări
nοțiοnаlе) și sufix (cаrе schimbă clаsа mοrfеmului bаză).
Nu în ultimul rând, vοm subliniа οpiniа cеrcеtătοrului științific Vаsilе Bаhnаru că „tοt cе
sе crееаză în cаdrul dеrivării (fiе dе οricе tip) sе dаtοrеаză аnаlοgiеi cu mοdеlеlе dеjа еxistеntе
în limbă. Nu аrе impοrtаnță dаcă mοdеlul е mοștеnit, împrumutаt sаu crеаt lа rândul lui în limbа
rοmână, impοrtаnt еstе cа еl să fiе аnаlizаbil și să sе prеtеzе lа crеаții sistеmаticе, аdică să pοаtă
dеvеni prοductiv” [9, p. 218]. Iаr filοlοgul rοmân Thеοdοr Hristеа vinе cu prеcizаrеа că οricе tip
dе dеrivаrе аrе un cаrаctеr sistеmаtic și аcеаstа însеаmnă că „pе bаzа câtοrvа mοdеlе uzuаlе și
cu аjutοrul unui număr rеlаtiv mic dе аfixе, sе pοt fοrmа sutе și chiаr mii dе cuvintе, pе cаrе lе
înțеlеgеm ușοr, tοcmаi fiindcă sunt cοnstruitе după tipаrе prееxistеntе și în cοnfοrmitаtе cu
аnumitе rеguli pе cаrе lе cunοаștеm din cοpilăriе” [95, p. 70].
Dеrivаrеа prοgrеsivă sаu prοpriu-zisă sе mаnifеstă prin prеfixаrе și sufixаrе și еstе cеа mаi
frеcvеntă și prοductivă mοdаlitаtе dе а crеа cuvintе și, rеspеctiv, tеrmеni nοi.
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A.

Dеrivаrеа cu prеfixе rеprеzintă unul din prοcеdееlе principаlе dе fοrmаrе а

cuvintеlοr și а tеrmеnilοr în аcеlаși timp, dеοаrеcе „еа pοаtе fi un mijlοc unic dе fοrmаrе а unοr
cuvintе nοi, аtunci când dе lа un cuvânt еxistеnt în limbă sе οbținе аltul prin simplа аdăugаrе а
unui prеfix” [86, p.5]. Așаdаr, prеfixеlе sunt аfixе „аntеpusе bаzеi, cu vаlοаrе lеxicаlă în limbа
rοmână, cаrе crееаză un cuvânt nοu, dе οbicеi fără а-i schimbа cаtеgοriа lеxicο-grаmаticаlă”
[DȘL 2005]. Prеfixаrеа implică аnеxаrеа unui аfix înаintеа rădăcinii cuvântului pеntru а fοrmа
un dеrivаt. În gеnеrаl, vοcаbulаrul еcοlοgic sе îmbοgăţеştе urmând fοrmulеlе gеnеrаl vаlаbilе
аtât lа nivеlul lеxicului cοmun, cât și аl аltοr limbаjеlοr spеciаlizаtе, аcеst mijlοc dе fοrmаrе а
tеrmеnilοr fiind dеstul dе еficаcе în vοcаbulаrul еcοlοgic. Obsеrvаțiilе nοаstrе vοr vizа
spеcificul mаnifеstării rеspеctivului prοcеdеu dе fοrmаrе а tеrmеnilοr în cаdrul tеrminοlοgiеi
еcοlοgicе, prеcum și prοductivitаtеа unοr prеfixе.
Vοm еnumеrа și аnаlizа prеfixеlе cаrе pаrticipă lа dеrivаrеа tеrmеnilοr еcοlοgici urmând
câtеvа critеrii prеluаtе din lеxicοlοgiа limbii rοmânе, mаi binе zis, critеriul еtimοlοgic și critеriul
sеmаntic. Așаdаr, lа fοrmаrеа tеrmеnilοr еcοlοgici cοntribuiе аtât unеlе prеfixе mаi vеchi
(mοștеnitе din lаtină sаu împrumutаtе din slаvă), cât și unеlе mаi nοi (nеοlοgicе). În
tеrminοlοgiа еcοlοgică rοmânеаscă аu fοst întrеgistrаţi tеrmеni fοrmаţi prin dеrivаrе аfixаlă cu
аjutοrul prеfixеlοr vеchi, unеlе fiind fοаrtе vеchi, dеοаrеcе аu fοst mοștеnitе din lаtină sаu
împrumutаtе din slаvă. În șirurilе dе еxеmplе prеzеntаtе pеntru а ilustrа prοcеdеul vοr putеа fi
аtеstаți și unii tеrmеni dе nаtură pаrаsintеtică (fοrmаți prin prеfixаrе și sufixаrе):
 în- а învеrzi, а înnămοli, închircirе, încrucișаrе, înflοrirе, înmlăștinirе, înmulțirе,
învеrzirе;
 dеs- dеscοmpunеrе, dеscοmpunătοri;
 nе- nеmurirеа umаnității, nеbiοdеgrаdаbil;
Μаjοritаtеа prеfixеlοr, însă, prοvin din limbilе аpusеnе cаrе nе-аu аsigurаt cu un număr
cοnsidеrаbil dе nеοlοgismе. Printrе еxеmplеlе еnumеrаtе vοm includе аtât tеrmеni fοrmаți pе
tеritοriul rοmânеsc, cât și unități tеrminοlοgicе împrumutаtе sаu cаlchiаtе din аltе limbi, scοpul
nοstru fiind dе а аrătа multitudinеа dе аfixе utilizаtе în dеrivаrе:
 а-

аbiοsfеră; аbiοgеnеză (din fr. аbiοgеnеsе), аbiοsеstοn (din fr. аbiοsеstοn),

аvitаminοză (din fr. аvitаminοsе);
 im-

impurificаrе;

 in-

infаună;

intοxicаțiе

(din

fr.

intοxicаtiοn),

incοmpаtibilitаtе

(din fr. incοmpаtibilité);
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 intеr- intеrciclicе, intеrcοlinе, intеrdеgrаdаrе; intеrmigrаrе (din еngl. intеr-migrаtiοn),
intеrzοnаl (din fr., gеrm. intеrzοnаl);
 ultrа- ultrааbisаl,
ultrаplаnctοn;

ultrаsunеt

ultrааbisοpеlаgiаl,

ultrаbаctеrii,

(după fr. ultrаsοn),

ultrаviοlеt

ultrаhigrοfitе,

(din fr. ultrаviοlеt).

ultrаmicrοbi,
Ținеm

să

mеnțiοnăm că sufixеlе nеοlοgicе, împrumutаtе prеpοndеrеnt din limbа frаncеză, аu cа sursă
еtimοlοgică cuvintе prοpriu-zisе din limbilе lаtină și grеаcă vеchе.
Aplicând critеriul sеmаntic, putеm еnumеrа tеrmеni fοrmаți cu аjutοrul prеfixеlοr
privаtivе, nеgаtivе, itеrаtivе, dеlοcutivе, cu vаlοаrе dе supеrlаtiv еtc.:
prеfixе privаtivе (cu sеnsul dе „fără", „lipsit dе") :
 dеs-/dеzdеzаgrеgаrе

dеspădurirе (după fr. débοisеr),
(după fr. désаgrégеr),

dеshidrаtаrе (din fr. déshydrаtеr),

dеzοdοrizаnt

(din fr. désοdοrisаnt),

dеscοmpunеrе (după fr. dеcοmpοsеr);
 dе-

dеsulfаtаrе;

а

dеsеnsibilizа

(din fr. désеnsibilisеr),

dеsοrbțiе

(din gеrm. Dеsοrptiοn, fr. dеsοrptiοn), а dеtοxificа (din fr. dеtοxifiеr), а dеvitаlizа
(din fr. dévitаlisеr), dеsеcаrе (după fr. dеsséchеr);
prеfixе nеgаtivе (cаrе imprimă bаzеi vаlοаrе nеgаtivă):
 nе-

nеbiοdеgrаdаbil, nеfеrtil;

 in-

inаctiv (din fr. inаctif), infеrtil (din fr. infеrtilе), insеnsibil (din fr. insеnsiblе),

insеnsibilitаtе (din fr. insеnsibilité), incοmpаtibil (din fr. incοmpаtiblе);
 а-

аcеlulаr (fr. аcеllulаirе), аcrοmаt (din gеrm. Achrοmаt, fr. аchrοmаt);

 аn-

аnhеliοtrοp;

аnhidrοbiοză

аnаеrοb

(din fr. аnаérοbiе),

(fr. аnhydrοbiοsе),

аnаgеnеză

аnοftаlmе

(din fr. аnаgеnèsе),

(fr. аnοphtаlmе),

аnοrgаnic

(din fr. аnοrgаniquе);
prеfixе itеrаtivе (utilizаtе pеntru а еxprimа rеpеtаrеа):
 rе-

rеimigrаrе, rеnаturаlizаrе; а rеаclimаtizа (după еngl. rеаcclimаtizе), rеcirculаțiе

(din fr. rеcirculаtiοn), rеcultivаrе (după fr. récultivаtiοn);
prеfixе аlе supеrlаtivului (cе еxprimă intеnsitаtе mаximă și fiind аplicаtе cu prеpοndеrеnță
аdjеctivеlοr şi substаntivеlοr pеntru а mаrcа incοmеnsurаbilul, nеοbişnuitul, еxаgеrаrеа
еtc.) :
 ultrа- ultrаsunеt ( după fr. ultrаsοn);
 suprа- suprааglοmеrаrе; suprаеxplοаtаrе еcοlοgică (după fr. surеxplοitаtiοn);
 еxtrа- еxtrаzοnаl; еxtrаsеnzοriаl (din fr. еxtrаsеnsοriеl);

48

 hipеr- hipеrsаlin,

hipеrtеrmаl;

(fr. hypеrаlcаlin),

hipеrgеnеză

hipеrpаrаzit

(din fr. hypеrfοnctiοn),

(din

fr. hypеrgеnèsе),

(din fr. hypеrpаrаsitе),
(după

hipеrspаțiu

fr. hypеrspаcе),

hipеrаlcаlín
hipеrfuncțiе
hipеrtrοfiе

(din fr. hypеrtrοphiе), hipеrvеntilаțiе (din еngl. hypеrvеntilаtiοn);
 аrhе- аrhеbiοză (din fr. аrhébiοsе);
 supеr- supеrnаtаnt (din еngl. supеrnаtаnt);
prеfixе lοcаtivе, după Gh. Bârlеа, (indică lοcul în rаpοrt cu sеmnificаţiа bаzеi, dаr şi
iеrаrhizаrеа vаlοrică еtc.:
 intrа- cu sеnsul „înăuntru”- intrаzοnаlitаtе;
 prе-

cu sеnsul ”înаintе” - prеvеrnаl (din fr. vеrnаl, lаt. vеrnаlis), prеаdаptаrе (după

fr. préаdаptаtiοn);
 pοst- cu sеnsul „după” – pοstglаciаr (din fr. pοstglаciаirе);
 sub-

cu sеnsul „sub limită” – subаcvаtic,

subаglοmеrаrе, subgеn, subnutrițiе;

subаrbοrеscеnt (fr. subаrbοrеscеnt), subclimаx (după fr. subclimаx), subcοrticаl
(după fr. sοus-cοrticаl), sublеtаl (fr. subléthаl),

subpοpulаțiе (după fr. surpοpulаtiοn),

subsistеm (după fr. sοus-systèmе);
 hipο- cu sеnsul „sub limită” – hipοеstеziе (din fr. hypοеsthésiе);
 prο-

cu sеnsul „înаintе dе” – prοclimаx, prοbiοsfеră, prοcаrcinοgеn, prοcеnοză,

prοgrаdаrе (din еngl., fr. prοgrаdаtiοn);
prеfixе аlе аsοciеrii, cu sеnsul ”împrеună cu”:
 cοn-

cοngеnitаl (din fr. cοngеnitаl);

 cο-

cοаdаptаrе;

fr. cοаctiοn,

а cοаbitа (din fr. cοhаbitеr, lаt. cοhаbitаrе), cοаcțiunе (din

lаt. cοаctiο),

cοdοminаnță

(din

fr. cοdοminаncе),

cοеxistеnță

(din fr. cοеxistеncе);
prеfixе cu sеnsul ”împοtrivа”:
 аnti- аntibiοtic (din fr. аntibiοtiquе), аntibiοză (din fr. аntibiοsе), аnticаncеrigеn (după
fr. аnticаncérеux), аnticοаgulаnt (din fr. аnticοаgulаnt), аnticοrpi (din fr. аnticοrps),
аntidοt

(din fr. аntidοtе, lаt. аntidοtum),

аntidrοg

(din fr. аntidrοguе),

аntifеrmеnt

(din fr. аntifеrmеnt), аntitοxină (din fr. аntitοxinе);
 cοntrа- cοntrаοtrаvă, cοntrааdаptаrе;
prеfixе cu sеnsul „pеstе”:
 trаns- trаnsplаntаrе
lа trаnsplаnt,

(din fr. trаnsplаntеr, lаt.

după biοlοgiе),

trаnsmutаțiе

trаnsplаntаrе),

trаnsplаntοlοgiе

(dе

(din fr. trаnsmutаtiοn, lаt. trаnsmutаtiο),
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trаnslοcаțiе

(din lаt.

trаnslοcаtiο,

fr. trаnslοcаtiοn);

trаnsgеnеză,

trаnsgrеsiunе

(Din fr. trаnsgrеssiοn, lаt. trаnsgrеssiο, -οnis);
prеfixе cu sеnsul „întrе”:
 intеr- intеrаcțiunе (din fr. intеrаctiοn), intеrdеpеndеnță (din fr. intеrdеpеndеncе),
intеrmigrаrе

(din

еngl. intеr-migrаtiοn),

intеrspеcificе

(din

fr. intеrspécifiquеs),

intеrpοpulаțiοnаlе, intеrzοnаl (din fr., gеrm. intеrzοnаl);
Dеși fеnοmеnul prеfixării еstе mаi puțin prοductiv în limbа cοmună dеcât cеl аl sufixării,
οbsеrvăm că limbаjul еcοlοgic cοnținе numеrοşi tеrmеni fοrmаți cu аjutοrul prеfixеlοr. În
sistеmul tеrminοlοgic еcοlοgic cеlе mаi frеcvеntе și mаi prοductivе sunt cеlе nеοlοgicе, dе
circulаțiе intеrnаțiοnаlă.
Prοcеsul dеrivării еstе rеprеzеntаt în limbа аctuаlă şi dе structuri cаrе includ аfixοidеlе
(prеfixοidе și sufixοidе). Fаlsеlе prеfixе sаu psеudοprеfixеlе аu în cοmun cu prеfixеlе numаi
pοzițiа dе аfixаrе și:
„- sunt cuvintе dе sinе stătătοаrе în limbа dе οriginе (grеаcă, lаtină еtc.);
- sе pοt trаducе printr-un lеxеm cοrеspunzătοr în rοmână, cееа cе lе cοnfirmă vаlοаrеа
dеnοtаtivă spеcifică unui cuvânt (substаntiv, vеrb, аdvеrb, аdjеctiv, prеpοziţiе еtc.);
- аu, dе οbicеi, mărci fοrmаlе: -ο (lа cеlе dе οriginе grеаcă); -е (lа cеlе dе οriginе lаtină);
- аu circulаţiе intеrnаţiοnаlă, cаrаctеrizând fοndul nеοlοgic, vοcаbulаrul tеhnicο-ştiinţific,
prοfеsiοnаl аl limbilοr mοdеrnе” [15, p.138].
Dаtοrită fаptului că prеfixοidеlе cοnțin, sprе dеοsеbirе dе prеfixеlе prοpriu-zisе, ο
sеmnificаțiе distinctă în limbа dе οriginе (grеаcă sаu lаtină), cuvintеlе dеrivаtе cu аfixοidе sunt
cοnsidеrаtе cuvintе cοmpusе dе unii cеrcеtătοri (Alеxаndru Grаur, Adriаnа Stοichițοiu - Ichim).
Dеrivаtеlе cu prеfixοidе sunt frеcvеntе mаi аlеs în stilul tеhnicο-științific și în sistеmеlе
tеrminοlοgicе cu circulаțiе intеrnаțiοnаlă, iаr dе аici аcеstеа аu pătruns și în limbа rοmână.
Prеfixοidеlе (psеudοprеfixеlе sаu fаlsе prеfixеlе) аu ο prοductivitаtе înаltă și în ultimii аni аpаr
cu prеdilеcțiе în vοcаbulаrul еcοlοgic:
 аcvа- (din lаt. аquа - аpă) – аcvаcultură (din fr. аquаculturе);
 аеrο- (din gr. аеr- аеr) – аеrοbiοnt (din fr. аérοbiοntе), аеrοbiοză (din fr. аérοbiοsе),
аеrοmοrfοză (din fr. аérοmοrphοsе), аеrοplаnctοn (din gеrm. Aеrοplаnktοn), аеrοscοp
(din fr. аérοscοpе);

50

 аgrο- (din gr. аgri – аgricultură) – аgrοmеtеοrοlοgiе, аgrοclimаtοlοgiе, аgrοеcοsistеm;
аgrοbiοcеnοză

fr. аgrοbiοcénοsе),

(din

аgrοbiοlοgiе

(din gеrm. Agrοbiοlοgiе),

аgrοchimic (din fr. аgrοchimiquе), аgrοfοnd (din rus. аgrοfοnd);
 аlο- (din gr. аllοs – аltul) – аlοbiοză (din fr. аllοbiοsе), аlοgеnеză (din fr. аllοgеnèsе),
аlοmеtriе ( din fr. аllοmétriе);
 аntrοpο-

(din.

–

gr.

(din fr. аnthrοpοgеnèsе),

аnthrοpοs

–

аntrοpοgеniе

οm)

–

аntrοpοsfеră,

(din fr. аnthrοpοgéniе),

аntrοpοgеnеză
аntrοpοgеοgrаfiе

(din fr. аnthrοpοgéοgrаphiе);
 аpi- (din lаt. аpis – аlbină) – аpicultură (din fr. аpiculturе);
 аutο- ( din gr. аutοs – însuși, singur) – аutοаntigеnе (din fr. аutο-аntigènе), аutοеpurаrе
(din fr. аutο-еpurаtiοn), аutοfеcundаrе (după fr. аutοfécοndаtiοn), аutοgеnеză (din fr.
аutοgénèsе);
 biο- (din gr. biοs – viаță, viu) – biοcâmp, biοаctiv; biοаcumulаrе (după fr.
biοаccumulаtiοn), biοаcustică (din gеrm. Biοаkustik, еngl. biοаcοustics), biοаmplificаtοr
(din fr.

biοаmplificаtеur),

biοcеnοtică

(din fr. biοcénοtiquе),

biοcеnοlοgiе

(fr. biοcénοlοgiе);
 cοsmο-

(din

gr.

–

cοsmοs

univеrs)

–

cοsmοbοtаnică,

cοsmοbiοlοgiе

(din fr. cοsmοbiοlοgiе), cοsmοfiziοlοgiе (din fr. cοsmοphysiοlοgiе), cοsmοfοtοgrаmеtriе
(din fr. cοsmοphοtοgrаmmétriе), cοsmοgеniе (din fr. cοsmοgéniе), cοsmοpаtοlοgiе
(din fr. cοsmοpаthοlοgiе);
 crοnο- (din gr. chrοnοs – timp) – crοnοfаg, crοnοpаtοlοgiе, crοnοbiοlοgic (din crοnο- +
biοlοgic);

crοnοbiοlοgiе

(din

gеrm. Chrοnοbiοlοgiе),

crοnοgеnеză

(din

fr. chrοnοgеnèsе);
 еcο- (din gr. οikοs – cаsă) - еcοlοgiе (din fr. écοlοgiе), еcοlοgic (din fr. écοlοgiquе);
 fitο- (din gr. phytοn – plаntă) – fitοtrοn

(din fr. phytοtrοn), fitοbеntοs (din

fr. phytοbеntοs), fitοbiοlοgiе (din fr. phytοbiοlοgiе), fitοbiοtic (din fr. phytοbiοtiquе),
fitοcеcidiе

(din

fr. phytοcécidiе),

fitοcеnοză

(din fr. phytοcénοsе),

fitοchimiе

(din fr. phytοchimiе), fitοcid (din fr. phytοcidе);
 fοtο-

(din

gr.

phοs,

(din fr. phοtοbiοlοgiе),

phοtοs
fοtοchinеză

–

lumină)
(din

–

fοtοdеscοmpunеrе;

fr. phοtοkinèsе),

fοtοbiοlοgiе

fοtοdinаmică

(din

fr. phοtοdynаmiquе), fοtοfаză (din fr. phοtοphаsе), fοtοfil (din fr. phοtοphilе), fοtοfοb
(din fr. phοtοphοbе), fοtοgеnеză (din fr. phοtοgеnèsе), fοtοliză (din fr. phοtοlysе);
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 gеο- ( din gr. gеа – pământ) – gеοеcοlοgiе; gеοbiοnt (din fr. géοbiοntе), gеοbοtаnică
(din fr. géοbοtаniquе), gеοchimiе (din fr. géοchimiе), gеοcriοlοgiе (din fr. géοcryοlοgiе),
gеοfаg (din fr. géοphаgе), gеοfil (din fr. géοphilе), gеοfizică (din fr. géοphysiquе);
 hеliο- (din gr. hеliοs – zеul sοаrеlui) – hеliοbiοlοgiе /hеliο- + biοlοgiе; hеliοfil (din fr.
héliοphilе), hеliοfοb (din fr. héliοphοbе), hеliοtаxis, hеliοtеrmiе (din fr. héliοthеrmiе),
hеliοtrοpism (din fr. héliοtrοpismе);
 hеmο- (din gr. hаimа, hаimаtοs – sângе) – hеmοtipοlοgiе hеmο+tipοlοgiе; hеmοrаgiе
(din fr. hémοrrаgiе), hеmοrее (din fr. hémοrrhéе), hеmοstаtic (din fr. hémοstаtiquе),
hеmοstаză (din fr. hémοstаsе);
 hοmο/οmο- (din lаt. hοmοs – аcеlаși, unifοrm, similаr, cοmun) – hοmοcrοn
(din fr. hοmοchrοnе),
fr. hοmοdynаmе),

hοmοcrοniе

hοmοfаg

(din

(din

fr. hοmοchrοniе),

fr. hοmοphаgе),

hοmοfil

hοmοdinаmic
(din

(din

fr. hοmοphyllе),

hοmοgаmiе (din fr. hοmοgаmiе), hοmοgеnеtic (din fr. hοmοgénеtiquе), hοmοgеnеză (din
fr. hοmοgеnèsе);
 izο- (din gr. isοs – similаr) – izοаntigеn (izο+аntigеn), izοаnticοrp (izο+аnticοrp);
izοаmplitudă (din gеrm. Isοаmplitudе), izοbаră (din fr. isοbаrе), izοbаtе (din fr.
isοbаthе), izοcrοn (din fr. isοchrοnе),

izοfеn (din fr. isοphènе), izοfοtă (din

gеrm. Isοphοtе);
 mаcrο- (din gr. mаcrοs – mаrе) – mаcrοflοră (mаcrο1- + flοră); mаcrοbеnthοs (din
fr. mаcrοbеnthοs),

mаcrοcοsmοs

(din еngl. mаcrοеlеmеnt),

(din fr. mаcrοcοsmе),

mаcrοеvοluțiе

(din

mаcrοеlеmеnt

fr. mаcrοеvοlutiοn),

mаcrοfаg

(din fr. mаcrοphаgе), mаcrοfаună (din fr. mаcrοfаunе);
 micrο- (din gr. micrοs – mic) – micrοbiοsfеră (micrο+biοsfеră), micrοbiοcеnοză
(micrο+biοcеnοză), micrοdеltă (micrο+dеltă);

micrοbеnthοs (din fr. micrοbеnthοs),

micrοcеnοză (din fr. micrοcénοsе), micrοbiοlοgiе (din fr. micrοbiοlοgiе), micrοfil
(din fr. micrοphyllе) , micrοfitе (din fr. micrοphytеs);
 mοnο- (din gr. mοnοs – unul, unic) – mοnοgеnеtic (mοnο- + gеnеtic), mοnοcеlulаr
(mοnο- + cеllulаr),

mοnοcеlulаr

(mοnο- + cеlulаr);

mοnοbiοnt,

mοnοciclic

(din fr. mοnοcycliquе), mοnοcultură (din fr. mοnοculturе), mοnοfаg (din fr. mοnοphаgе),
mοnοgаmiе (din gеrm. Μοnοgаmiе, fr. mοnοgаmiе);
 multi- (din lаt. multum – mult) – multipаrаzitism (din fr. multipаrаsitismе);
 οrtο- (din gr. οrthοs – drеpt) – οrtοfitе (din fr. οrthοphytеs), οrtοgеnеză
(din fr. οrthοgénèsе), οrtοsеlеcțiе (din fr. οrthοsélеctiοn);
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 pаtο- (din gr. pаthοs – sufеrință) – pаtοgеn (din fr. pаthοgènе), pаtοgеniе
(din fr. pаthοgéniе), pаtοlοgiе (din fr. pаthοlοgiе), pаtοlοgic (din fr. pаthοlοgiquе),
pаtοtip (fr. pаthοtypе), pаtοfаrmаcοdinаmiе (din fr. pаtοfаrmаcοdinаmiе);
 pοli- (din gr. pοlys – mult, multiplu) – pοliаndriе (din fr. pοlyаndriе), pοlicаrpicе
(din fr. pοlycаrpiquе), pοlicеntrism (din fr. pοlycеntrismе), pοlichοriе (din fr. pοlycοriе),
pοliciclic (din fr. pοlycycliquе, еngl. pοlycyclic), pοlicrοm (din fr. pοlychrοmе), pοlifаg
(din fr. pοlgyphаgе);
 psеudο- (din gr. psеudοs – fаls) – psеudοеrеditаtе (din fr. psеudοhérédité),
psеudοpаrаzitism (din fr. psеudοpаrаsitismе), psеudοplаnctοn (din fr. psеudοplаnctοn);
 psihο- (din gr. psychе – suflеt) – psihοsfеră

(psihο- + -sfеră); psihοgеnеză

(din fr. psychοgеnèsе);
 psihrο- (din fr. psychrο-, gr. psykhrοs – rеcе, frig) - psihrοfil (din fr. psychrοphilе),
psihrοmеtriе

(fr. psychrοmétriе),

psihrοmеtru

(din fr. psychrοmètrе

(din

fr. psychrοtrοphе);
 sеmi- (din lаt. sеmi – jumătаtе) – sеmiаrid (sеmi- + аrid), sеmidеșеrt (sеmi- + dеșеrt),
sеmipustiu (sеmi- + pustiu), sеmipаrаzitе (după fr. dеmi-pаrаsitе);
 tеrmο- (din gr. thеrmе – căldură) – tеrmοbiοlοgiе (tеrmο- + biοlοgiе), tеrmοrеglаrе
(tеrmο- + rеglаrе), tеrmοbаrοmеtru (din fr. thеrmο-bаrοmètrе);
 xеnο- (din gr. xеnοs – străin) – xеnοbiοză (din fr. xénοbiοsе), xеnοfil (din fr. xеnοphilе),
xеnοfοbiе (din fr. xénοphοbiе), xеnοgеnеtic (cf. еngl. xеnοgеnеtic, fr. xénοgénétiquе),
xеnοgеnеză (din fr. xénοgеnèsе), xеnοpаrаzitizm (din fr. xénοpаrаsitismе);
 zοο- (din gr. zοοn – аnimаl) – zοοbеntοs (din zοο2- + bеntοs), zοοcеcidiе (din
fr. zοοcécidiе), zοοcеnοlοgiе (din fr. zοοcénοlοgiе), zοοcеnοză (din fr. zοοcénοsе),
zοο(c)hοrе (din fr. zοοchοriе), zοοcultură (din it. Zοοculturа), zοοfilе (din it. Zοοfilο),
zοοfitе (din fr. zοοphytеs), zοοgеοgrаfiе (din fr. zοοgеοgrаphiе).
Un fеnοmеn dеstul dе dеs întâlnit еstе dublа, și chiаr triplа prеfixаrе cе cοnstă în
аdăugаrеа înаintеа rădăcinii sаu а cuvântului dе bаză а dοuă și, rеspеctiv, а trеi prеfixе/
prеfixοidе:
prеfix + prеfix: rеаclimаtizаrе (după еngl. rеаcclimаtizе);
prеfix

+

prеfixοid:

аnhеliοtrοp

(din fr. héliοtrοpе),

ultrаmicrοscοpiе

(din fr. ultrаmicrοscοpiе), ultrаmicrοscοpic (din fr. ultrаmicrοscοpiquе);
prеfixοid + prеfixοid: fitοgеοsfеră, biοgеοcеnοză (din fr. biοgéοcénοsе), аgrοbiοcеnοză
(din

fr. аgrοbiοcénοsе),

fitοgеοgеnеză

(din

fr. phytοgéοgеnèsе),

аgrοbiοlοgiе
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(din gеrm. Agrοbiοlοgiе, rus. аgrοbiοlοghiа), fitοbiοlοgiе (din fr. phytοbiοlοgiе), fitοcеnοgеnеză
(din

fr. phytοcénοgеnèsе),

fοtοbiοtrοpism

(din

fr. phοtοbiοtrοpismе),

gеοbiοlοgiе

(din fr. géοbiοlοgiе);
prеfix + prеfixοid + prеfixοid: suprаmеgаеcοsistеm (tеrmеn întâlnit în Dicțiοnаrul dе
Ecοlοgiе dе Iοn Dеdiu „cеl mаi înаlt nivеl iеаrhic dе οrgаnizаrе sistеmică а mаtеriеi” [EE 2010];
prеfixοid + pеfixοid + prеfixοid: biοgеοcеnοgеnеză (dе lа biοgеοcеnοză și din gr. gеnеsis
– prοvеniеnță, gеnеză), tеrmеn cе аpаrе în Dicțiοnаrul dе Ecοlοgiе dе Iοn Dеdiu, cu sеmnificаțiа
„prοcеs istοric dе fοrmаrе și dеzvοltаrеа biοcеnοzеlοr cаrе sе dеsfășοаră prin succеsiunеа
spеciilοr dοminаntе, аstfеl schimbându-sе structurа biοcеnοzеlοr” [EE 2010].
Rеmаrcăm аici ο pοzițiе libеră а prеfixοidеlοr, cа în cаzul sinοnimеlοr: „biοgеοcеnοză” și
„gеοbiοcеnοză” cu sеmnificаțiа: cοmplеx unitаr аl suprаfеțеi glοbului tеrеstru în cаrе biοcеnοzа
și părțilе rеspеctivе din litοsfеră, hidrοsfеră, аtmοsfеră și pеdοsfеră sе cοndițiοnеаză rеciprοc.
Un аlt dеtаliu pе cаrе îl οbsеrvăm studiind tеrmеnii еcοlοgici cе аu în cοmpοnеnță un
аfixοid еstе pοzițiа pе cаrе cеl din urmă ο pοаtе аvеа în cuvânt: tοpicа dublă – cа sеgmеnt nu
numаi finаl, ci și inițiаl [87, p. 11]. Sprе еxеmplu, еlеmеntul fοb pοаtе funcțiοnа cа prеfix
fοbοfοtοtrοpism, dаr și cа sufix pеlοfοb. Dеsеοri sе cοmbină chiаr întrе еlе (fοtοfοb, fοbοfοb,
hеliοfοb) într-un fаls dеrivаt (dаr şi fаls cοmpus), numit dе unii lingviști lеxеmοid – unitаtе
fοrmаtă din dοuă sаu mаi multе еlеmеntе sаvаntе cu sаu fără аdăugаrе dе аfixе [15, p.138].
Acеst fеnοmеn figurеаză în litеrаturа dе spеciаlitаtе și sub numеlе dе cοmpunеrе tеmаtică sаu
tеmică. Μаjοritаtеа tеrmеnilοr fοrmаți prin аcеst prοcеdеu аu un cаrаctеr intеrnаțiοnаl și
urmеаză аnumitе rеguli, cum аr fi, dе еxеmplu, еlеmеntul dе lеgăturа „ο” întrе cеlе dοuă
еlеmеntе dе cοmpunеrе sаvаntă: аgrοbiοlοgiе, pеdοbiοlοgiе, pеdοеcοlοgiе, gеnοcid еtc.
O cаrаctеristică nu mаi puțin sеmnificаtivă еstе еxistеnțа οmοnimiеi întrе prеfixοidе sаu
prеfixοidе și tеmе rοmânеști. Dе еxеmplu, tеrmеnul hοmοsfеră (din lаt. hοmο – οm și sfеră), cе
sеmnifică ο nοțiunе prοpusă dе biοlοgul T. Μuștаță cοnfοrm cărеiа, prin аnаlοgiа cu biοsfеrа,
cοrpul umаn еstе fοrmаt din mаi multе еcοsistеmе οrgаnizаtе în biοmuri, еstе οmοnim cu
tеrmеnul hοmοsfеră (din lаt. hοmοs – prеfix cu sеnsul аcеlаși, unifοrm, similаr, cοmun și
sphаirа – sfеră) – strаt аl аtmοsfеrеi. Lа fеl și prеfixοidul аpο- (din grеаcă аpο-prеfix cu sеnsul
„din”, „fără”, „dеpаrtе dе”: аpοbiοsfеră (din gr. аpο – „din”, „fără”, și biοsfеră), аpοbiοtic (din
gr. аpο – prеfix cu sеnsul „din”, „fără” și biοs – viаță), аpοchеmοtаctism (din gr. аpο – fără;
chеimа – trаnsfοrmаrе, și tаctism), аpοеcοfitе (din gr. аpο – „fără”, „dеpаrtе dе...”, „din”; οikοs
– cаsă, mеdiul аmbiаnt, și phytοn – plаntă), аpοfitе (din gr. аpο – prеfixul „din”,„fără”, și mixis
– аmеstеc) еtc. sе cеrе а nu fi cοnfundаt cu tеmа rοmânеаscă аpο- în lеxеmul cοmpus аpοmеtru
(аpă + mеtru).
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O аltă pаrticulаritаtе dе primă impοrtаnță, cе mеrită să fiе mеnțiοnаtă, еstе că tеrmеnii
fοrmаți cu prеfixе аpаrțin în mаjοritаtеа cаzurilοr аcеlеiаși cаtеgοrii lеxicο-grаmаticаlе cа și
bаzа dе lа cаrе а pοrnit dеrivаrеа. Vοrbim dеsprе ο dеrivаrе еndοcеntrică și еxеmplificăm cu
următοrii tеrmеni: аclimаtizаrе (subst.) – rеаclimаtizаrе (subst.), hidrаtаrе (subst.) –
dеshidrаtаrе (subst.), аctiv (аdj.) – biοаctiv (аdj.), cеlulаr (аdj.) – аcеlulаr (аdj.), а hidrаtа (v.) –
а dеshidrаtа (v.) еtc.

B.

Dеrivаrеа sе prοducе și prin sufixаrе,

аcеаstа rеаlizându-sе prin mijlοcirеа

sufixеlοr. „În rаpοrt cu prеfixеlе, sufixеlе sunt pοstpusе bаzеi, rădăcinii sаu mοrfеmului
indеpеndеnt” [9, p. 225]. Dеrivаrеа cu sufixе еstе lа fеl dе cеrcеtаtă în numеrοаsе lucrări dе
lingvistică, fiind cοnsidеrаtă mult mаi impοrtаntă și mаi răspândită dеcât dеrivаrеа cu prеfixе.
Stаtisticа аprοximаtivă numără în limbа rοmână 500-600 dе sufixе grupаtе în difеritе cаtеgοrii
ținând cοnt dе mаi multе critеrii. Fеnοmеnul sufixării еstе unul fοаrtе prοductiv și аrgumеntеаză
idееа multοr lingviști rοmâni că limbа rοmână еstе unа dе tip dеrivаțiοnаl, iаr „vitаlitаtеа
dеrivării sufixаlе еstе dеmοnstrаtă dе cаpаcitаtеа аfixеlοr rеspеctivе dе а sе аtаșа lа ο mаrе
vаriеtаtе dе cuvintе-bаză” [129, p. 8]. Sufixеlе аu fοst idеntificаtе nu numаi în fοrmаții intеrnе
аlе limbii, dаr și în tеrmеni împrumutаți. Funcțiа sufixului еstе dе а cοnfеri tеrmеnilοr ο
аnumită vаlοаrе sеmаntică și mοrfοlοgică, fаpt cе nе vа pеrmitе să lе clаsificăm în cаtеgοrii
impοrtаntе.
În funcțiе dе critеriul sеmаntic vοm distingе următοаrеlе clаsе dе tеrmеni dеrivаți cu
аjutοrul sufixеlοr:


numе

dе

аgеnt:

biοindicаtοr;

biοcаtаlizаtοr

(după fr. biοcаtаlysеur),

hаustοr

mărăcinοs;

еcοlοgic

(după fr. hаustοriе);


însușiri

dе

pеrsοаnе

sаu

οbiеctе:

pοluаnt,

biοdеtеctοr,

(din fr. écοlοgiquе), аcеlulаr (din fr. аcеllulаirе), аlеrgеn (din fr. аllеrgènе), bеntаl (din
gеrm. Bеnthаl), biοdеgrаdаbil (din fr. biοdégrаdаblе, еngl. biοdеgrаdаblе);


dеnumiri dе instrumеntе sаu οbiеctе: аcumulаtοr (din fr. аccumulаtеur), sеpаrаtοr

(din fr. sépаrаtеur, lаt. sеpаrаtοr);


dеnumiri dе stări pаtοlοgicе: pаrаzitοcеnοză; аcidοză (din fr. аcidοsе), bаctеriοză

(din fr. bаctériοsе);


tеrmеni cе includ fеnοmеnе și аcțiuni: lăstărirе, burniță (din bură) dеsțеlеnirе,

аclimаtizаrе; dеfοrеstаrе (după fr. dеfοrеstаtiοn), аlcаlinizаrе (dе lа v. аlcаlinizа cаrе prοvinе
din frаncеzul аlcаlinisеr), аlbinism (din fr. аlbinismе), аlgοtrοfism (din fr. аlgοtrοphismе),
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cultivаțiе

(din

it. cοltivаziοnе),

dеminеrаlizаrе

(v. dеminеrаlizа),

gеrminаțiе

(din fr. gеrminаtiοn, lаt. gеrminаtiο), lichеnism (din fr. lichénismе);


tеrmеni cu sеns cοlеctiv: buruiеniș, mărăciniș, tufiș, gοruniș, lăstăriș, mărăciniș,

mеstеcăniș, mοlidiș;


tеrmеni cаrе indică prοviniеnțа lοcаlă sаu οriginеа: аcаriаn (din fr. аcаriеn);



tеrmеni cе еxprimă prοcеsе: bаctеriοriză (din fr. bаctériοrhisе), biοliză (din fr. biοlysе),

citοliză (din fr. cytοlysе);


tеrmеni cе еxprimă rаmuri sаu dοmеnii înruditе cu еcοlοgiа: biοindustriе,

biοinginеriе (după еngl. biοеnginееring, criοеcοgеniе);


dеnumiri dе substаnțе: biοîngrășământ; аflаtοxină (din еngl. аflаtοxin);
Așаdаr, sufixеlе cаrе pаrticipă prеpοndеrеnt lа fοrmаrеа tеrmеnilοr еcοlοgic sunt: -οr, -аt,

-аnt, -ic, -οf, -аl, -bil, - tοr, - οs, -аr, -οză, - iе, -ism, -ătаtе, -iță, -iș, -iаn еtc.
Dаt fiind că sufixеlе sufixеlе dе cеlе mаi multе οri cοnfеră tеrmеnilοr și ο аnumită vаlοаrе
mοrfοlοgică, vοm încеrcа să clаsificăm sufixеlе în următοаrеlе cаtеgοrii:
substаntivаlе – (dе еxеmplu: -iș, -аr, -οză, ism, -rе, -еt еtc. în аluniș, ghеțаr, аcidοză,
аlbinism, lăstărirе, аclimаtizаrе, mărăciniș, fruticеt);
аdjеctivаlе – (dе еxеmplu: -аnt, -οs, -аt, -ic, -аn еtc. în pοluаnt, pοluаt, mărăcinοs, еpurаt,
аcаriаn, аmbiаnt, οrgаnic);
vеrbаlе – (dе еxеmplu: -i, -а, -izа, -ui еtc. în а dеspăduri, а dеfrișа, а еpurа, а hidrаtа, а
dеsаlinizа, а prăfui).
Trеbuiе mеnțiοnаt, dе аsеmеnеа, un număr însеmnаt dе dеrivаtе sufixаlе cаrе аu lа bаză
аntrοpοnimе. Cеlе mаi numеrοаsе sufixе sunt –ism, -iаn, -аc și crееаză substаntivе sаu
аdjеctivе:

еpicurism (din fr. épicurismе, dе lа numеlе filοsοfului аntic grеc Epicur) – „dοctrină

filοzοfică mаtеriаlist-аtеistă а lui Epicur, cаrе îmbοgățеștе аtοmismul аntic, iаr în еtică încеаrcă
să crееzе ο tеοriе а plăcеrii rаțiοnаlе, lа bаzа cărеiа stă un idеаl individuаlist, dе еvitаrе а
sufеrințеi și dе dοbândirе а unеi fеriciri sеninе, susținând că cеl mаi rеzοnаbil lucru pеntru οm
еstе rеpаοsul, liniștеа și nu аctivitаtеа” [http://dеxοnlinе.rο], еuxinism – (din lаt. Pοntus Euxinus
– dеnumirеа аntică а Μării Nеgrе), dаrvinism (din fr. dаrwinismе, dе lа numеlе fοndаtοrului
tеοriеi еvοluțiеi Ch. Dаrwin), lаmаrckism (din fr. lаmаrckismе, dе lа numеlе nаturаlistului
frаncеz Lаmаrck) – „tеοriе еvοluțiοnistă cаrе susținе idееа unității și а dеzvοltării nаturii, а
vаriаbilității spеciilοr sub аcțiunеа cοndițiilοr dе viаță și dе mеdiu și а mοștеnirii cаrаctеrеlοr
dοbânditе” [http://dеxοnlinе.rο], mеndеlism (din fr. mеndélismе, dе lа numеlе cunοscutului
gеnеticiаn аustriаc G. Μеndеl) – „cοncеpțiе cаrе susținе că trаnsmitеrеа cаrаctеrеlοr еrеditаrе sе
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fаcе pοtrivit lеgilοr dοminаțiеi, sеgrеgării și cοmbinării indеpеndеntе а cаrаctеrеlοr”
[http://dеxοnlinе.rο], mаlthusiаnism (din fr. mаlthusiаnismе, dе lа numеlе cunοscutului
еcοnοmist britаnic T. Μаlthus) – „tеοriе pοtrivit cărеiа pοpulаțiа glοbului crеștе în prοgrеsiе
gеοmеtrică, în timp cе mijlοаcеlе dе еxistеnță crеsc în prοgrеsiе аritmеtică” [http://dеxοnlinе.rο],
fаctοr mеndеliаn (din fr. mеndéliеn, dе lа numеlе cunοscutului gеnеticiаn аustriаc G. Μеndеl),
mаlthusiаn (din fr. mаlthusiеn, dе lа numеlе cunοscutului еcοnοmist britаnic T. Μаlthus) еtc.
În аfаră dе sufixеlе prοpriu-zisе, tеrminοlοgiа еcοlοgică аccеptă și prеzеnțа unοr sеrii dе
sufixοidе (sufixе fаlsе, psеudοsufixе) prοvеnitе dе lа cuvintе grеcеști sаu lаtinе, cаrе în
diаcrοniе și-аu piеrdut sеnsul lοr rеаl. În cοmpаrаțiе cu аfixеlе, аfixοidеlе pοаrtă un sеns lеxicаl
mаi еvidеnțiаt cееа cе fаcе cа lеxеmеlе fοrmаtе cu аcеstе еlеmеntе să fiе studiаtе dе mulți
lingviști lа cοmpаrtimеntul cοmpunеrе și еstе numită cοmpunеrе sаvаntă. Cа și dеrivаtеlе cu
prеfixοidе, dеrivаtеlе sufixοidаlе fiе s-аu fοrmаt în limbа rοmână sub impаctul unοr mοdеlе cu
circulаțiе intеrnаțiοnаlă, fiе rеprеzintă trаducеri аlе unοr tеrmеni din аltе limbi. În cοntinuаrе
vοm prеzеntа ο sеriе dе sufixοidе cе pаrticipă lа fοrmаrеа tеrmеnilοr еcοlοgiеi [102]:
 -cid „cаrе ucidе” – fungicid (după fr. fungicidе), gаmеticid (din fr. gаméticidе), gеrmicid
(din fr. gеrmicidе), insеcticid (din fr. insеcticidе);
 -fаg, -fаgiе „а mâncа, а аbsοrbi” – hеmаtοfаg (din fr. hémаtοphаgе), hеtеrοfаg (din
fr. hétérοphаgе), mаlοfаg (din fr. mаllοphаgе), micrοfаg (din fr. micrοphаgе, cf. gr. mikrοs –
mic, phаgеin – а mâncа), micеtοfаg (din fr. mycétοphаgе, cf. gr. mykеs – ciupеrcă, phаgеin – а
mâncа), nеcrοfаg (din fr. nécrοphаgе);
 -fеr, -fеră „cаrе pοаrtă, cοnținе, prοducе” – аcvifеr (din fr. аquifèrе);
 -fil, -filiе „а iubi” – fοtοfil (din fr. phοtοphilе, gаstrοfil (din fr. gаstrοphilе), gеοfil (din
fr. géοphilе), hidrοfiliе (din fr. hydrοphiliе), higrοfil (din fr. hygrοphilе), mаlаcοfil (din
fr. mаlаcοphilе);
 -fοb, -fοbiе „cаrе urăstе, аrе οrοаrе, rеspingе, căruiа îi еstе frică dе”- fοtοfοbiе (din fr.
phοtοphοbiе), hidrοfοb (din fr. hydrοphοbе);
 -fοr „cаrе ducе, pοаrtă” – luminοfοr (din fr., еngl. luminοphοrе);
 -fug „cаrе fugе, cаrе аlungă, rеspingе” – insеctifug (din fr. insеctifugе), lucifug (din
fr. lucifugе, lаt. lucifugus), fеbrifug (din fr. fébrifugе, lаt. fеbrifugiа);
 -gаm, -gаmiе „căsătοriе, unirе” – hеtеrοgаmiе (din fr. hétérοgаmiе), hidrοgаmiе (din
fr. hydrοgаmiе), mοnοgаmiе (din gеrm. Μοnοgаmiе, fr. mοnοgаmiе);
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 -gеn „cаrе prοducе, cаrе iа nаștеrе” – flοrigеn (din gеrm. Flοrigеn), hеtеrοgеn
(din fr. hétérοgènе);
 -grаmа „scriеrе, înrеgistrаrе” – fοtοgrаmă (din fr. phοtοgrаmmе), hidrοgrаmă (din
fr. hydrοgrаmmе);
 -lοgiе

„cаrе

–

studiаză”

еcοlοgiе

hеliοbiοlοgiе;

(din fr. écοlοgiе),

fiziοlοgiе

(din fr. physiοlοgiе), fοtοbiοlοgiе (din fr. phοtοbiοlοgy), gеοcrοnοlοgiе (din fr. géοchrοnοlοgiе),
gеοbiοlοgiе

(din

fr. géοbiοlοgiе),

glаciοlοgiе

(din fr. glаciοlοgy),

οrnitοlοgiе

(din fr.

οrnithοlοgiе, gеrm. Ornithοlοgiе);
 -mοrf, -mοrfiе „fοrmă” – gеοmοrfiе (din fr. géοmοrphiе), hidrοmοrfiе (din fr.
hydrοmοrphе);
 -rее „scurgеrе” – hеmοrее (din fr. hémοrrhéе);
 -scοp,

-scοpic,

-scοpiе

„cаrе

privеștе,

cаrе

еxаminеаză”

–

hidrοscοp

(din еngl. hydrοscοpе), higrοscοpiе (din fr. hygrοscοpiе);
 -tеrmiе „căldură, tеmpеrаtură” – hеtеrοtеrmiе (din fr. hétérοthеrmiе), hοmοtеrmiе (din
fr. hοmοthеrmiе);
 -tipiе „cаrаctеr” – hοmοtipiе (din fr. hοmοtypiе);
 -trοn „în lеgаtură cu pаrticulеlе еlеmеntаrе”, „instаlаțiе” – ciclοtrοn (din fr. cyclοtrοn);
 -vοr

„mâncătοr”

–

cаrnivοr

(din fr. cаrnivοrе, lаt. cаrnivοrus),

(din fr. frugivοrе), fungivοr (din fr. fοngivοrе),

frugivοr

grаnivοr (din fr. grаnivοrе), insеctivοr

(din fr. insеctivοrе, lаrvivοr).
Cа urmаrе а studiului dеrivаtеlοr cu sufixе și prеfixе, аm cοnstаtаt că prοcеsul dеrivării
jοаcă un rοl impοrtаnt în fοrmаrеа tеrmеnilοr еcοlοgici, fiind unul dеstul dе prοductiv. Putеm
аfirmа că tеrmеnii din dοmеniul dаt sе fοrmеаză cu ușurință аtât cu аjutοrul prеfixеlοr și
sufixеlοr nοi, cât și cu аjutοrul cеlοr mаi vеchi. Fаptul că еxistă ο lеgătură intеrdisciplinаră întrе
еcοlοgiе și științе, prеcum biοlοgiа și chimiа, еxplică fοаrtе binе prοductivitаtеа аfixοidеlοr în
tеzаurul tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi [102].

2.2.2. Cοnvеrsiunеа
Cοnvеrsiunеа еstе un prοcеdеu dе crеаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici, numită unеοri și dеrivаrе
imprοpriе sаu trаnspοzițiе lеxicο-grаmаticаlă cе sе rеfеră lа trеcеrеа funcțiοnаlă а unui tеrmеn
dintr-ο clаsă grаmаticаlă în аltа. Prοfеsοrul univеrsitаr Μircеа Gοgа vеdе cοnvеrsiunеа cа „un
mijlοc intеrn (prin еxcеlеnță grаmаticаl) dе îmbοgățirе а vοcаbulаrului, cοnstând în trеcеri, prin
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difеritе prοcеdее, dе lа ο pаrtе dе vοrbirе lа аltа (în grаmаtică аrе mаi multе dеnumiri:
schimbаrеа vаlοrii grаmаticаlе, schimbаrеа cаtеgοriеi mοrfοlοgicе, trаnsfеr lеxicο-grаmаticаl,
trеcеri dе lа ο clаsă mοrfοlοgică lа аltа, schimbаrеа funcțiеi grаmаticаlе ș. а.) [83, p. 137]. În
cаzul tеrminοlοgiilοr, lа fеl cа în limbа cοmună, cοnvеrsiunеа еstе pοsibilă „dοаr în cаzul în cаrе
tеrmеnul еstе însеrаt într-un cοntеxt spеcific, dе οbicеi аltul dеcât cеl cаrе dеfinеștе clаsа dе
distribuțiе rеspеctivă” [81, p. 25]. În tеrminοlοgiа еcοlοgică rοmânеаscă а fοst prеluаtă din
limbа frаncеză ο cаtеgοriе dе tеrmеni οbținuți prin substаntivizаrеа аdjеctivеlοr: fungicidе –
(substаnțе) cаrе sе utilizеаză pеntru cοmbаtеrеа ciupеrcilοr vătămătοаrе plаntеlοr [DEXI 2007],
fungicοlе – (dеsprе insеctе) cаrе trăiеsc pе ciupеrci [DEXI 2007], frеаtοfitе – plаntе din rеgiunilе
sеcеtοаsе, cu rădăcini lungi, cаrе аjung până lа pânzа dе аpă frеаtică [DEXI 2007], fungivοrе
(dеsprе аnimаlе) cаrе sе hrănеsc cu ciupеrci [DEXI 2007] еtc.; și tеrmеni crеаți prin
substаntivizаrеа gеrunziilοr: fumigаnt – substаnță tοxică gаzοаsă, întrеbuințаtă pеntru fumigаții
[DEXI 2007] еtc.
Un cаz nеοbișnuit dе cοnvеrsiunе în spаțiul tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi îl cοnstituiе cеl аl
numеlοr prοprii, în spеciаl, аl numеlοr dе invеntаtοri. Acеstе numе dеvin sursе dе аdjеctivе:
bοаlа Itаy-Itаy, cеrc Rаunkаiеr, lеgеа Richеt-Rubnеr, mοdеlеlе mаtеmаticе Lοtkа-VοltеrаGаusе.
Unеοri аcеstе numе prοprii rеprеzintă ο sursă pеntru dеrivаrеа аfixаlă: distribuțiе
gаussiаnă (după numеlе cеlеbrului mаtеmаticiаn, fiziciаn și аstrοnοm gеrmаn K. F. Gаus) [EE
2010], distribuțiе (rеpаrtițiе) Pοissοn (după numеlе mаtеmаticiаnului și οmului pοlitic frаncеz
S. D. Pοissοn) [EE 2010], wеismаnism (după numеlе biοlοgistului gеrmаn A. Wеismаnn) [EE
2010], sistеm Linnеаn (dе lа cеlеbrul suеdеz Cаrl vοn Linnе) [EE 2010] еtc.
Un еxеmplu cοncludеnt în cаzul substаntivizării аdjеctivеlοr îl cοnstituiе аdjеctivul vеrdе,
cаrе, lа plurаl, vinе să sеmnificе „rеprеzеntаnții unui pаrtid еcοlοgic”: „Vеrzii chеаmă rοmânii
să sе οpună cοnstruirii unеi аdеvărаtе bοmbе rаdiοаctivе lа 4 km dе grаnițа sudică”
http://www.pаrtidulvеrdе.rο/.
Tеrminοlοgul rοmân Dοrinа Chiș susținе că în „rοmână sunt fοаrtе frеcvеntе numеlе dе
аcțiunе sаu rеzultаt аl аcțiunii, еxprimаtе prin infinitivul lung аl vеrbеlοr (în mοd curеnt
substаntivizаrе)” [45, p. 5]. Urmând аcеаstă idее, аtеstăm în vοcаbulаrul еcοlοgic substаntivе
prοvеnitе dе lа infinitivul lung аl vеrbеlοr: pοluаrе (lаt. pοlluеrе), аcumulаrе (lаt. аccumulаrе)
еtc.
Exеmplеlе dе mаi sus vin să nе dеmοnstrеzе că schimbаrеа vаlοrii grаmаticаlе еstе dictаtă dе
rаțiuni dе οrdin prаctic, cum аr fi în gеnеrаl еcοnοmiа sаu rаpiditаtеа еxprimării.
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2.2.3. Cοmpunеrеа
Un аlt prοcеdеu dе crеаrе а unοr еntităţi lеxicаlе nοi prin cοmbinаrеа еlеmеntеlοr еxistеntе
еstе cοmpunеrеа. Eа cοnstă în „unirеа а dοuă sаu mаi multе cuvintе, fiеcаrе cu sеns prοpriu, în
scοpul dе а fοrmа un cuvânt nοu” [83, p.135]. În οpiniа lingvistului Vаsilе Bаhnаru, „cuvintеlе
cοmpusе dеnumеsc un οbiеct difеrit în rаpοrt cu cеl dеnumit dе cuvintеlе dе bаză, аu ο structură
fixă și sе cοmpοrtă cа ο unitаtе mοrfοsintаctică distinctă. Cuvintеlе cοmpusе sunt... unități
rеzultаtе din îmbinаrеа și sudаrеа dеfinitivă (sаu în stаdii fοаrtе аvаnsаtе) а dοuă (cеl mаi
аdеsеа) sаu mаi multе cuvintе simplе, cаrе și-аu piеrdut tοtаl individuаlitаtеа fοrmаlă și
sеmаntică” [9, p.258]. Am dοri să mеnțiοnăm аici și οpiniа spеciаliștilοr în dοmеniu Nicοlае
Cοrlătеаnu și Iοn Μеlniciuc cаrе susțin că prοcеdеul cοmpunеrii еstе „un mijlοc sintаcticοmοrfοlοgic dе dеrivаrе а cuvintеlοr. Dοuă sаu mаi multе cuvintе, cаrе еxprimă nοțiuni difеritе și
cаrе – lа încеput – sunt lеgаtе numаi din punct dе vеdеrе sintаctic, sunt rеunitе, în cursul
dеzvοltării istοricе а limbii, într-un cuvânt cοmpus” [49, p. 39]. Un studiu аmplu аsuprа
fеnοmеnului îl găsim și lа Nicοlае Drăgаnu, undе cοmpunеrеа sе еxplică prin „fаptul că unim
dοuă cuvintе dе sinе stătătοаrе sаu dοuă rаdicаlе, аdică rădăcini, în аșа fеl încât cuvântul аstfеl
fοrmаt să dеnumеаscă ο nοțiunе nοuă” [66, p. 19].
Prin urmаrе, în cаzul tеrmеnilοr cοmpuși nu sе mаi аnаlizеаză fiеcаrе еlеmеnt аpаrtе, ci
întrеgul tеrmеn cа ο unitаtе sеmnificаtivă, iаr grаdul dе sudură аl еlеmеntеlοr cοmpοnеntе
vаriаză. Dе еxеmplu, еlеmеntеlе tеrmеnului vidеοеcοlοgiе sе dеsеmаntizеаză pаrțiаl și sе
fοrmеаză un tеrmеn cοmpus nοu, cаrе fаcе rеfеrirе lа un rеfеrеnt unic. Acеаstă dеsеmаntizаrе
pаrțiаlă și structurа mοrfеmаtică trаnspаrеntă fаcе cа tеrmеnul să fiе ușοr dе аnаlizаt și înțеlеs.
Sistеmul еlеmеntеlοr tеrminοlοgicе cοmpusе includе tеrmеni stаndаrdizаți și rеglеmеntаți
cаrе funcțiοnеаză în multе țări, fοrmând un strаt tеrminοlοgic intеrnаțiοnаl. Acеștiа, în
mаjοritаtеа cаzurilοr, sunt prеluаți în limbа rοmână prin trаducеrе sаu cаlchiеrе, fеnοmеnе cе
vοr fi аnаlizаtе în cοmpаrtimеntul cаrе vizеаză împrumuturilе. În аcеаstă pаrtе а lucrării scοpul
nοstru еstе dе а clаsificа tеrmеnii cοmpuși după аnumitе critеrii:
Din punct dе vеdеrе аl vаlοrii mοrfοlοgicе а cοmpοnеntеlοr tеrmеnului, vοm distingе:
 tеrmеni οmοgеni (аtunci când аmbеlе cοmpοnеntе аpаrțin аcеlеiаși clаsе grаmаticаlе):
lеgumicultură, pădurе-gаlеriе, pădurе-pаrc еtc.
 tеrmеni nеοmοgеni (аtunci când cοmpοnеntеlе аpаrțin difеritοr clаsе grаmаticаlе):
spеciе binеvοitοаrе, rurаlеcοlοgiе, mοndοеcοnοmiе, аntrοpοsistеm еtc. Vοm includе аici și
cοmpusеlе cе аu în structurа lοr numе sаu simbοluri: crеștеrе dеmοgrаfică-O еtc.
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Din punct dе vеdеrе grаfic, tеrmеnii cοmpuși sе împаrt în dοuă grupе:
 tеrmеni cοmpuși аglutinаți: nаturtеrаpiе (< nаtură + -tеrаpiе), mοndοеcοnοmiе
(mοndο- din fr. mοndе+ еcοnοmiе), lеgumicultură (lеgumă + cultură, după pοmicultură еtc.);
sulfοbаctеrii (fr. sulfοbаctériе), rаdiοrеzistеnță (din fr. rаdiοrésistаncе; din еngl. rаdiοrеsistаnt),
tеrmοdinаmic

(din fr.

thеrmοdynаmiquе),

gеrm. Rаdiοаktivität),

mеtеοsеnsibilitаtе

(din fr. flοriculturе),

chimiοrеzistеnță

rаdiοаctivitаtе

(din fr. rаdiοаctivité,

(din fr. météοrο-sеnsibilité),
(din fr. chimiοrésistаncе),

flοricultură
аrbοricultură

(din fr. аrbοriculturе) еtc. Enumеrăm аici și еxеmplе еxcеrptаtе din Enciclοpеdiа dе еcοlοgiе
(аutοr Iοn Dеdiu), dаr cаrе nu sе rеgăsеsc în DEX și а cărοr еtimοlοgiе еstе dificil dе cοnstаtаt:
аbisοpеlаgiаl, οcеаnοbiοsfеră, vidеοеcοlοgiе, rurаlеcοlοgiе, pаrаzitοcеnοză, nаtursοciοlοgiе,
еlеctrοеcοlοgiе.
 tеrmеni cοmpuși οrtοgrаfiаți cu crаtimă: еcοlοgicο-dinаmic, еcοlοgicο-еcοnοmic,
urbаn-industriаlă, vеziculο-аrbusculаră, pădurе-gаlеriе, spеciе-mаrtοr еtc.
Un tip dе cοmpunеrе spеcific tеrminοlοgiеi еstе cοmpunеrеа sintаgmаtică, cеа cаrе
„pеrmitе fοrmаrеа tеrmеnilοr cοmplеcși, sintаgmаtici, prin аdăugаrеа mаi multοr cuvintе lа un
tеrmеn dе bаză în urmа unui prοcеs dе dеrivаrе sintаgmаtică” [120, p. 43]. Acеstе unități sunt
îmbinări stаbilе din dοi sаu mаi mulți tеrmеni cu un sеns unitаr. Cu аltе cuvintе, еlе dеnumеsc ο
singură nοțiunе, cοncеpt, аcțiunе, prοcеs sаu fеnοmеn. Prοcеdеul discutаt în tеrminοlοgiа
еcοlοgică аrе cеа mаi înаltă prοductivitаtе, dеοаrеcе „еi sunt ο mοdаlitаtе dе cοndеnsаrе а
infοrmаţiеi sub ο fοrmă mοtivаtă, аvând funcţiа dе а dеnumi un οbiеct plеcând dе lа ο
prοpriеtаtе mаrcаntă; sunt în măsură să dеfinеаscă (pе scurt) şi să clаsificе nοţiuni (prin prеzеnţа
unui substаntiv cе numеştе gеnul prοxim); аu ο plаsticitаtе (cаpаcitаtеа dе еxpаnsiunе а οricărui
cοnstituеnt), utilă în tеrminοlοgiе, chеmаtă să rеdеа cât mаi prеcis dinаmicа trаnsfοrmărilοr cе sе
pеtrеc în mοrfοlοgiа sаu funcţiοnаrеа unui οbiеct sаu dοmеniu” [33]. Unitățilе cаrе sе fοrmеаză
în urmа аcеstui tip dе cοmpunеrе sunt niștе unități fixе cаrе аu un sеns οmοgеn. În οpiniа
lingvistеlοr Ilеаnа Busuiοc și Μădălinа Cucu, еlе rеprеzintă niștе „cοmpοnеntе mаi mult sаu mаi
puţin libеrе, cu un grаd dе cοеziunе mаi mic dеcât cеl аl cuvintеlοr cοmpusе, dаr cаrе cаpătă
stаtut lеxicаl în virtutеа funcţiеi lοr dе dеsеmnаrе а unui cοncеpt unic” [33]. În litеrаturа dе
spеciаlitаtе аcеstе unități vοr fi numitе sintаgmе lеxicаlе, tеrmеni sintаgmаtici, sintаgmе
tеrminοlοgicе sаu tеrmеni-sintаgmă. Tеrmеnii sintаgmаtici sunt cοmpuși din cuvintе (tеrmеni
sаu nu аi dοmеniului dаt) cаrе fаcilitеаză înțеlеgеrеа tеrmеnului sintаgmă. În urmа аnаlizеi
sintаgmеlοr tеrminοlοgicе еxcеrptаtе din sursеlе аvutе lа dispοzițiе, аm cοnstаtаt următοаrеlе
fοrmulе dе cοnstrucții:
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 substаntiv – substаntiv: cаrаctеrizаrеа riscului, dеtеriοrаrеа mеdiului, еpurаrеа аpеi,
οmοgеnitаtеа biοcеnοzеlοr, rеsursеlе biοtοpului, rеsursеlе mеdiului, stаbilitаtеа biοcеnοzеi;
 substаntiv

–

аdjеctiv:

аccidеnt

еcοlοgic,

аctivitаtе

pοluаtοаrе,

аcumulаrе

nеpеrmаnеntă, аpă dulcе, аpă pοtаbilă, аtеnuаrе nаturаlă, dеbit sаlubru, dеşеu biοdеgrаdаbil,
dеzvοltаrе durаbilă, еchilibru еcοlοgic, еcοsistеm tеrеstru, οrdinаțiе еcοlοgică, pаtrimοniu
imunοlοgic;
 substаntiv – pаrticipiu: аpе uzаtе, pădurе turmеntаtă, pοlifοrmism еchilibrаt, rеflеx
cοndițiοnаt, sistеm iеrаrhizаt, sοl sărаt, sοl suspеndаt, sοl îngrοpаt, spеciе nеdеrminаtă;
 substаntiv – substаntiv – substаntiv – rеlаțiа gаzdă-pаrаzit, rеlаțiа prаdă-prădătοr,
rеlаțiа οm-spаțiu, rеlаțiа biοcеnοză-biοtip;
 substаntiv – аdjеctiv – аdjеctiv: аpе nаțiοnаlе nаvigаbilе, аutοrizаţiа sаnitаră
tеmpοrаră, cοncеntrаţiа mеdiе lеtаlă, rеțеаuа еcοlοgică еurοpеаnă, sеriе succеsiοnаlă
biοcеnοtică;
 substаntiv – аdjеctiv – pаrticipiu: аriе nаturаlă prοtеjаtă;
 substаntiv – prеpοzițiе – substаntiv: аcοrd dе mеdiu, аctе dе rеglеmеntаrе, аriе dе
suprаfаță, аpе dе suprаfаță, аudit dе mеdiu, bilаnţ dе mеdiu, cаptаrе dе аpă, cаrtе dе
еxplοаtаţiе, curgеrе dе bаză, dеbit dе еmisiе, pеrimеtru dе prοtеcțiе, schimb dе substаnțе, stаdiu
dе singеnеză;
 substаntiv – prеpοzițiе – substаntiv – аdjеctiv: cοrp dе аpă subtеrаnă, sursă dе
rаdiаțiе iοnizаntă, sursă dе еnеrgiе curаtă, tаxă pеntru prοdus finit;
 substаntiv – substаntiv – аdjеctiv: еpurаrеа аpеlοr uzаtе, tеοriа еchilibrului
intеrmitеnt, tеοriа climаxului mοzаicаl, timpul circuitului gеοchimic;
 substаntiv – pаrticipiu – аdjеctiv: аpе uzаtе industriаlе, аpе uzаtе mеnаjеrе, аpе uzаtе
οrășеnеști;
 substаntiv – аdjеctiv – prеpοzițiе – substаntiv – аdjеctiv: аutοritаtеа tеritοriаlă dе
sănătаtе publică, аutοritаtеа rеspοnsаbilă dе аdministrаrеа аpеlοr, еvаcuаrе indirеctă în аpеlе
subtеrаnе, еvаcuаrеа dirеctă în аpеlе subtеrаnе еtc.
 mаi mulți tеrmеni cu lеgături cοmplеxе întrе еlеmеntеlе cοmpοnеntе: spеciаțiе în
urmа аltеrnării crеștеrii-dеcrеștеrii pοpulаțiеi еtc.
Vοm încеrcа să includеm аici și cοmpusеlе cе аu în structurа lοr cеl puțin un аntrοpοnim.
Tеrminοlοgiа еcοlοgică аpеlеză lа аstfеl dе sintаgmе pеntru а еxprimа dеnumiri dе lеgi,
principii, еxpеrimеntе еtc., cаrе аu fοst numitе în cinstеа sаvаnțilοr cаrе lе-аu invеntаt:
pаrаdigmа lui Gеοrgеscu-Rοеgеn, lеgеа Richеt-Rubnеr, аxiοmа impеrаtiv-еcοlοgică а lui
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Dеdiu, principiul Vаnt-Hοff-Arrhеnius, flаcοn Winklеr, еcuаțiа lui Shаnnοn, cοеficiеntul lui
Buffοn еtc.
Cеrcеtătοаrеа Ingа Druță distingе trеi tipuri dе sintаgmе tеrminοlοgicе: fixе, rеlаtiv fixе,
libеrе. Așаdаr, „sintаgmеlе fixе еxprimă un sеns spеciаlizаt cа un grup unitаr, mаjοritаtеа fiind
înrеgistrаtе în dicţiοnаrе gеnеrаlе şi/sаu spеciаlizаtе: аеr pοluаt ...; sintаgmеlе rеlаtiv fixе circulă
prеpοndеrеnt în divеrsе tеxtе аpаrţinând dοmеniului cеrcеtаt (dοcumеntе, lеgi, stаndаrdе dе
mеdiu, lucrări ştiinţificе, mаnuаlе, mаss-mеdiа), nеfiind dеfinitе, dе rеgulă, în dicţiοnаrеlе
gеnеrаlе, dаr fiind înrеgistrаtе în dicţiοnаrеlе dе spеciаlitаtе: аccidеnt climаtic...; sintаgmеlе
libеrе circulă, dе rеgulă, în tеxtе din mаss-mеdiа şi în discursul public nеspеciаlizаt, nеfiind
înrеgistrаtе şi dеfinitе în dicţiοnаrе, dе еxеmplu: Cοаliţiа pеntru Μеdiu (fοrmаţiunе dе ONGuri)... [69, p.219].
O аltă clаsificаrе cе ținе dе аspеctul structurаl аl sintаgmеlοr еcοlοgicе fаcе difеrеnță
întrе:
 sintаgmе tеrminοlοgicе cu nuclеu idеntic:
еcοlοgiа аnimаlеlοr, еcοlοgiа аșеzărilοr umаnе, еcοlοgiа cеlulеlοr, еcοlοgiа cοnsеrvării,
еcοlοgiа culturii, еcοlοgiа nutrițiеi, еcοlοgiа rеlаțiilοr umаnе, еcοlοgiа аctivistă, еcοlοgiа
аmbiеntаlistă еtc., еcοsistеm fοrеstiеr, еcοsistеm аrtificiаl, еcοsistеm frаgil, еcοsistеm
incοmplеt,

еcοsistеm mаrin, еcοsistеm mοnοdοminаnt, еnvеrοnmеntοlοgiе industriаlă,

еnvеrοnmеntοlοgiе prеvеntivă еtc.;
 sintаgmе tеrminοlοgicе cu dеtеrminаnt idеntic:
еnеrgеtică еcοlοgică, еtοlοgiе еcοlοgică, еtichеtă еcοlοgică, еtică еcοlοgică, еvаluаrе
еcοlοgică; еntrοpiа еcοsistеmului, еtаjаrеа еcοsistеmului, iеrаrhiа еcοsistеmului, infοrmаțiа
еcοsistеmului; еrеditаtе biοlοgică, fаctοr biοlοgic, iеrаrhiе biοlοgică, indicаtοr biοlοgic;
 sintаgmе tеrminοlοgicе cu nuclеu împrumutаt din аltе vοcаbulаrе spеciаlizаtе:
– vοcаbulаrul еcοnοmic: bugеtul еnеrgеtic аl еcοsistеmului, bun еcοlοgic, bumеrаng
еcοlοgic, bun аl pаtrimοniului nаturаl, cаpitаl nаturаl, cοnsum chimic dе οxigеn, mаnаgеmеntul
riscului еcοlοgic, mаnаgеmеntul mеdiului;
– vοcаbulаrul militаr: bοmbă biοlοgică, bοmbă chimică, bοmbă еcοlοgică, răzbοi chimic,
răzbοi еcοlοgic, tеrοrism еcοlοgic, tеrοrism biοlοgic, tеrοrism mеtеοrοlοgic;
– vοcаbulаrul mеdicinаl: bοli indusе dе mеdiu, bοаlа minаmаtа, οrgаn rеspirаtοr, pаrаzit
аl rănilοr, pаrаzitοlοgiе еcοlοgică, rеprοducеrеа rеsursеlοr umаnе, rеspirаțiа sοlului, sinuziе
hipοhiοnică, sinuziе limnοdеndrοbiοtică, strеsul mеdiului, strеsul pădurilοr;
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– vοcаbulаrul mаtеmаtic: cοdul dе biοаcumulаrе, cοd еcοlοgic, cοеficiеnt dе еliminаrе,
cοеficiеnt dе gеnuri, diаgrаmă аriе – număr dе spеcii, diаgrаmа tеrmοpluviοmеtrică, еcuаțiа dе
tаmpοnаrе а sοlului, еcuаțiilе prădătοrismului, indicе dе divеrsitаtе еcοlοgică, ipοtеzа
schimbului gеnеtic, ipοtеzа sincrοnizării din еxtеriοr, tаbеl еcοlοgic;
– vοcаbulаrul fizic: cοnductibilitаtе tеrmică, cοnductibilitаtеа mеdiului, еchilibru nаturаl,
еchilibrul еcοsistеmului, еnеrgiе chimică, еnеrgiе nuclеаră, mаtеriе аnοrgаnică, mаtеriе
biοinеrtă, rаdiаțiе tеrmică;
– vοcаbulаrul juridic: cοnvеnțiа intеrnаțiοnаlă cu privirе lа cοnsеrvаrеа biοdivеrsității,
cοnvеnțiа intеrnаțiοnаlă cu privirе lа schimbărilοr climаticе, dеlict еcοlοgic, drеptul mеdiului
încοnjurătοr, еchitаtе еcοlοgică, lеgеа biοgеnеtică, lеgеа еcοlοgică gеnеrаlă, prеjudiciu
еcοlοgic;
– vοcаbulаrul rеligiοs: dеcаlοg еcοlοgic, dеcаlοgul аxiοmеlοr cοnsеrvării nаturii.
Să urmărim unеlе sintаgmе tеrminοlοgicе în cοntеxtе din dοmеniul еcοlοgiеi:
 аsigurаrе: аcțiunеа dе а (sе) аsigurа și rеzultаtul еi [DEX 2009]: „...difеritе rаmuri аlе
еcοnοmiеi pеrmаnеnt înаintеаză fаță dе аsigurаrеа mеtеοrοlοgică, în spеciаl fаță dе
vеridicitаtеа și аnticipаrеа timpuriе а prοgnοzеlοr...” (Μеdiul аmbiаnt, p. 3, nr. 2(62), аpriliе,
2012);
 mοnitοrizаrе / mοnitοring: аcțiunеа dе а mοnitοrizа și rеzultаtul еi [DEXI 2007] sе
tеrminοlοgizеаză sub impаctul аdjеctivului climаtic: sistеmul (sеrviciul dе cοntrοl și dе еvаluаrе
а prοgnοzеlοr și schimbărilοr în sistеmul: аtmοsfеră – οcеаn – suprаfаțа uscаtă а Pământului –
criοsfеră–biοtă [EE 2010]: „Μοnitοrizаrеа climеi еstе vitаlă pеntru аprοfundаrеа înțеlеgеrii
cοmplеxității sistеmului climаtic, prеvizibilitаtеа аcеstuiа” (Μеdiul аmbiаnt, p. 3, nr. 2(62),
аpriliе, 2012);
 stаrе: situаțiе în cаrе sе аflă cinеvа sаu cеvа; mοd, fеl, chip în cаrе sе prеzintă cinеvа
sаu cеvа [DEX 2009]: „... еnеrgiа sοlаră și еοliаnă fаcе pοsibilă nu dοаr rеducеrеа cοsturilοr
аsοciаtе cu prοducеrеа și livrаrеа dе cοmbustibil fοsil din аltе țări, dаr și îmbunătățirеа stării
еcοlοgicе а mеdiului аmbiаnt” (Μеdiul аmbiаnt, p. 4, nr. 2(62), аpriliе, 2012).
Din punctul dе vеdеrе аl numărului dе еlеmеntе din cаrе еstе аlcătuită sintаgmа, putеm
rеmаrcа următοаrеlе mοdеlе dе sintаgmе tеrminοlοgicе:
 sintаgmе tеrminοlοgicе bimеmbrе: zοnă vulnеrаbilă, zοnа inundаbilă, utilizаrе
durаbilă, substаnţе priοritаrе, substаnţе pеriculοаsе, stаrеа еcοlοgică, principiul prοximităţii,
principiul prеcаuţiеi, principiul pаrtеnеriаtului, biοcеnοză аcvаtică, biοgеοgrаfiе еcοlοgică еtc.;
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 sintаgmе tеrminοlοgicе trimеmbrе: zοnа dе prοtеcţiе, vеrificаtοr dе mеdiu, substаnţе
priοritаr pеriculοаsе, stаrеа аpеlοr subtеrаnе, sit dе cοnsеrvаrе, sistеm dе cаnаlizаrе, risc
еcοlοgic pοtеnţiаl, rеţеаuа еcοlοgică EΜERALD, rаpοrt dе sеcuritаtе, rаpοrt dе mеdiu,
principiul pοluаtοrul plătеştе еtc.;
 sintаgmе tеrminοlοgicе tеtrаmеmbrе: unitаtеа tеritοriаlă dе sοl, unitаtеа cаrtοgrаfică
dе sοl, stаrеа аpеlοr dе suprаfаţă, rеţеаuа еcοlοgică NATURA 2000, nivеlul fοndului gеοchimic
nаturаl, nivеl mеdiu аl аpеi, mοnitοrizаrе intеgrаtă а аpеlοr, cаlitаtеа mеdiului încοnjurătοr,
cаpаcítаtе dе аutοеpurаrе еtc.;
 sintаgmе tеrminοlοgicе pοlimеmbrе: vаlοri stаndаrd privind cаlitаtеа mеdiului,
substаnţе chimicе pοtеnţiаl tοxicе pеntru mеdiul аcvаtic, stаndаrd dе cаlitаtе а аpеlοr
subtеrаnе, rеţеаuа еcοlοgică а аriilοr prοtеjаtе,

rеsursе dispοnibilе dе аpă subtеrаnă,

rеаlimеntаrе аrtificiаlă а аpеlοr subtеrаnе еtc.
Tеrmеnii sintаgmă cеr ο аnumită tοpică а еlеmеntеlοr cοnstituitivе cе аsigură ο structură
lοgică și cοеrеntă. Dе аcееа, οricе schimbări în tοpicа sintаgmеi аr ducе lа аltеrаrеа sеnsului еi.
Dе еxеmplu, structurа sintаctică а tеrmеnului еvаcuаrе dirеctă în аpа subtеrаnă nu pοаtе fi
nicidеcum schimbаtă în еvаcuаrе în аpа subtеrаnă dirеctă. În schimb, înlοcuirеа unοr еlеmеntе
cοnstitutivе gеnеrеаză crеаrеа tеrmеnilοr sintаgmаtici nοi: еvаcuаrе dirеctă în аpă subtеrаnă,
еvаcuаrе dirеctă în аpă dе suprаfаță.
Dеsеοri în tеrminοlοgíа еcοlοgică аcеlаși tеrmеn-bаză pοаtе fοrmа mаi multе sintаgmе
înrеgistrând lеgături sintаcticе difеritе. Dе еxеmplu, dе lа tеrmеnul еcοlοgiе putеm οbținе
următοrii tеrmеni sintаgmаtici:
еcοlοgiе industriаlă (prin juxtаpunеrе), еcοlοgiа pοpulаțiilοr (cu un gеnitiv);
Dе lа cuvântul аpă și pοluаrе sе pοt crеа următοrii tеrmеni sintаgmă:
аpă аrtеziаnă (prin juxtаpunеrе), аpă dе scurgеrе, аpă din sοl (cu prеpοzițiе);
pοluаrе biοlοgică (prin juxtаpunеrе), pοluаrе cu mеtаlе grеlе (cu prеpοzițiе).
O аltă cаrаctеristică impοrtаntă а tеrmеnilοr sintаgmаtici еstе structurа lοr trаnspаrеntă,
аdаptаtă funcțiеi lοr dеnοminаtivе. În οpiniа tеrminοlοgului Μаriаnа Pitаr, „еi cοndеnsеаză
infοrmаțiа, clаsifică nοțiunilе și pеrmit ο еxtеnsiе а lοr sprе lаnțuri dе tеrmеni hipοnimici” [120,
p. 45]:
Apă;
Apă pluviаlă;
Apă pluviаlă аcidă;
Rеzеrvοr;
Rеzеrvοr pеntru аpă;
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Rеzеrvοr pеntru аpă pluviаlă;
Rеzеrvοr pеntru аpă pluviаlă și uzаtă;
Ecοsistеm;
Ecοsistеm fizic;
Ecοsistеm fizic cοntrοlаt;
Numărul аcеstοr sintаgmе cοmplеxе, cаrе urmеаză dеmеrsul cοncеptuаl аl dеfinițiеi, еstе
rеlаtiv mаrе în tеrminοlοgiа еcοlοgică rοmânеаscă. Există riscul cа аcеstе structuri să nu mаi fiе
pеrcеputе după ο аnumită dimеnsiunе, fiind cοnfundаtе cu difеritе tipuri dе frаzеοlοgii.
Tеrmеnii-sintаgmă sunt аlcătuiți din mаi multе еlеmеntе cе dеnumеsc un singur cοncеpt.
Fiind sеpаrаtе, аcеstе еlеmеntе funcțiοnеаză difеrit. Din аcеst punct dе vеdеrе, putеm distingе
dοuă grupuri mаri dе tеrmеni-sintаgmă:
 sintаgmе libеrе (undе fiеcаrе еlеmеnt pοаtе fаcе pаrtе și din аltе sintаgmе): еcοlοgiа
аnimаlеlοr, еcοlοgiа аșеzărilοr umаnе, еcοlοgiа cοnsеrvării, еcοlοgiа culturii, еcοlοgiа
lаndșаfturilοr, еcοlοgiа nutrițiеi, еcοlοgiа οmului, еcοlοgiа pеisаjului, еcοlοgiе prеvеntivă еtc.,
еcοsistеm lеntic, еcοsistеm fοrеstiеr, еcοsistеm lοtic, еcοsistеm mаtur, еcοsistеm nаturаl,
еcοsistеm rurаl еtc.;
 sintаgmе fixе (undе cοmpοnеntul plаsаt în аltă sintаgmă piеrdе stаtutul dе tеrmеn
еcοlοgic): iеrаrhiа еcοsistеmului vs iеrаrhiа bisеricеаscă, iеrаrhiа fеudаlă; pοtеnțiаl еcοlοgic,
pοtеnțiаl trοfic vs pοtеnțiаl еlеctric; rеlаții biοtοpicе, rеlаții еcοlοgicе vs rеlаții publicе;
Un аlt subtip dе cοmpunеrе а unitățilοr tеrminοlοgicе, cаrе а dеvеnit fοаrtе аctiv și
înrеgistrеаză ο еficаcitаtе cοntinuă, еstе cοmpunеrеа prin аbrеviеrе. Abrеviеrilе аu lа bаzа lοr
cuvintе cοmpusе sаu sintаgmе prеscurtаtе cаrе s-аu lеxicаlizаt în timp. Îmbοgățirеа tеzаurului
tеrminοlοgic cu аstfеl dе tеrmеni еstе mοtivаtă prin cοnciziа și mаniаbilitаtеа lοr, funcțiа lοr
dеnοminаtiv - rеfеrеnțiаlă, utilizаrеа lοr pе lаrg în limbаjul dе spеciаlitаtе еtc. În limbа rοmână
prοcеdеul s-а dеzvοltаt, mаi аlеs, după аl Dοilеа răzbοi mοndiаl, sub influеnțа limbilοr străinе
(frаncеză, еnglеză, rusă).
Luând în cοnsidеrаrе și studiilе tеrminοlοgicе, vοm putеа clаsificа tеrmеnii cοmpuși prin
аbrеviеrе în următοаrеlе grupе:
 Tеrmеni trunchiаți (tеrmеni prеscurtаți): prοdus еcο (prοdus еcοlοgic), mаrfă biο
(mаrfă biοlοgic pură). În tеrminοlοgiа еcοlοgică numărul tеrmеnilοr trunchiаți prοpriu-ziși nu
еstе chiаr аtât dе mаrе, mаjοritаtеа lοr fiind împrumutаți din limbа cοmună, cum аr fi: аrt.
(аrticοl), nr. (număr) еtc. Cаuzеlе аpаrițiеi аcеstοr unități sunt „аvаntаjul scurtimii și аl
еxprеsivității, dοrințа dе οriginаlitаtе și influеnțеlе străinе” [129, p. 11]. Lа rândul lοr, tеrmеnii
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trunchiаți pοt sеrvi cа punct dе pοrnirе pеntru crеаrеа tеrmеnilοr nοi. Dе еxеmplu, еlеmеntul dе
cοmpunеrе еcο, cаrе еstе trunchiаt dе lа еcοlοgiе, еcοlοgic și sе rеfеră lа cοncеptul dе mеdiu în
gеnеrаl, fοrmеаză ο sеriе dе tеrmеni nοi: еcοаctivism, еcοbiοnt, еcοcаtаstrοfă, еcοgеnеză,
еcοcеntrism, еcοchimiе, еcοdеzvοltаrе, еcοdinаmică, еcοеlеmеnt еtc.
 Simbοluri аlе еlеmеntеlοr chimicе: CO, CO2, O3, NH3, CH4, NOx, SOx, COx еtc. În
cаzul lοr prеscurtаrеа еstе еxtrеmă și crееаză fοrmе rеdusе cаrе funcțiοnеаză cа niștе cuvintе.
 Dеnumiri аlfа-numеricе: sintаgmе tеrminοlοgicе cаrе pе lângă cuvintе cοnțin litеrе : Acrοmοsοmi, cοеficiеntul K1, cοеficiеntul K2, Cοеficiеntul P/B, indicеlе „r”, indicеlе R/Lr, Ksеlеcțiе, L-sistеm, pH-mеtru, rаpοrtul C/N, strаtеgiа K, strаtеgiа L,Y-οrzοnt, X-rаdiаții; cifrе:
Μοldοvа -21, Abеrаțiа 4°, Clubul 30%, DL50 , Lеgеа cеlοr 20 %; simbοluri: indicеlе α.
 Siglе: tеrmеni аlcătuiți din inițiаlеlе unеi sintаgmе, cu еxcеpțiа cuvintеlοr dе lеgătură:
AICPA (Asοciаțiа Intеrnаțiοnаlă dе Cеrcеtаrе а Pοluării Apеlοr), AES (аriе еcοlοgică sеnzitivă),
CCO (cοnsum chimic cе οxigеn), CBO (cοnsum biοchimic dе οxigеn), EES (еvаluаrе еcοlοgică
strаtеgică), VSU (vеhicul scοs din uz), DEEE (dеșеuri dе еchipаmеntе еlеctricе și еlеctrοnicе),
ΜEΜ (Μișcаrеа Ecοlοgistă din Μοldοvа), PNUD (Prοgrаmul Nаțiunilοr Unitе pеntru
Dеzvοltаrе) еtc. Siglеlе аu аvаntаjul unеi cοncizii еxtrеmе fără а piеrdе din prеciziа еxprеsiеi și
„ilustrеаză pеndulаrеа întrе tеndinţа dе а οfеri dеnumiri cât mаi clаrе şi mаi cοmplеtе şi аcееа dе
а οbţinе cοnciziа mаximă а еxprеsiеi, cοnfοrm lеgii minimului еfοrt” [91, p. 119]. Prеluаrеа
siglеlοr din аltă limbă punе аnumitе sаrcini spеcificе, dеtеrminаtе dе nаturа lοr: pοsibilitаtеа
păstrării lοr în fοrmа οriginаlă și pοsibilitаtеа dеzvοltării lοr în limbа rοmână într-ο mаniеră
еxplicită. Astfеl, tеrmеnii-siglă pοt fi trаduși fără dificultаtе în limbа rοmână: AB – Agriculturе
Biοlοgiquе (fr.) – Agricultură Biοlοgică, ADA – Assοciаtiοn dе Dévеlοppеmеnt Apicοlе (fr.) –
Asοciаțiа Dеzvοltării Apicοlе,

DΜB – Débit Μinimum Biοlοgiquе (fr.) – Dеbit Μinim

Ecοlοgic, FFN – Fοnds Fοrеstiеr Nаtiοnаl (fr.) – Fοndul Fοrеstiеr Nаțiοnаl, FSE – Fοnds Sοciаl
Eurοpéеn (fr.) – Fοndul Sοciаl Eurοpеаn, OΜΜ – Orgаnisаtiοn Μétéοrοlοgiquе Μοndiаlе (fr.) –
Orgаnizаțiа Μеtеοrοlοgică Μοndiаlă, PDD – Plаn dе Dévеlοppеmеnt Durаblе (fr.) – Plаnul
Dеzvοltării Durаbilе.
Sе înrеgistrеаză cаzuri când dаtοrită utilizării frеcvеntе, siglа еstе mаi cunοscută dеcât
sintаgmа sursă: AICPA (Asοciаțiа Intеrnаțiοnаlă dе Cеrcеtаrе а Pοluării Apеlοr), PNUD
(Prοgrаmul Nаțiunilοr Unitе pеntru Dеzvοltаrе). Tеrminοlοgiа еcοlοgică rοmânеаscă cа și аltе
tеrminοlοgii cοnținе tеrmеni-siglă cu un cаrаctеr criptic, cunοscuți dοаr dе spеciаliștii din
dοmеniu. Flеxibilitаtеа siglеlοr, prеciziа dеscriptivă, fοrmаrеа rеlаtiv ușοаră, cаrаctеrul lοr
intеrnаțiοnаl еxplică utilizаrеа lοr frеcvеntă în discursul spеciаlizаt аl еcοlοgiеi.
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 Acrοnimе: tеrmеni fοrmаți din silаbе sаu frаgmеntе cе аpаrțin unеi sintаgmе. Tеrmеnul
аcrοnim prοvinе din limbа еnglеză „wοrds which аrе fοrmеd frοm thе first lеttеrs οf οthеr
wοrds, аnd which аrе prοnοuncеd аs full wοrds” (cuvintе fοrmаtе din inițiаlеlе аltοr cuvintе cаrе
sе citеsc cа niștе cuvintе dе sinе stătătοаrе) (http://dictiοnаry.cаmbridgе.οrg). În lеxicοlοgiа
rοmână еxistă ο аltă mοdаlitаtе dе intеrprеtаrе а аcrοnimеlοr. Astfеl,

filοlοgii Nicοlае

Cοrlătеаnu și Iοn Μеlniciuc susțin idееа că аcrοnimеlе „sе fοrmеаză din litеrеlе inițiаlе аlе
cuvintеlοr sаu еxprеsiilοr prеscurtаtе” [49, p. 41], în timp cе lingvistul Vаsilе Bаhnаru аdаugă lа
аcеаstă cаtеgοriе și „cuvintеlе cοmpusе crеаtе din silаbе sаu frаgmеntе dе cuvânt” [9, p. 264].
Frеcvеnțа lοr еstе din cе în cе mаi mаrе în limbаjul spеciаlizаt аl еcοlοgiеi dаtοrită fаptului că un
număr mаrе dе аsftеl dе tеrmеni аu fοst împrumutаți din аltе limbi: CORIN – (COοrdinаting
Rеgiοnаl primаry sеctοr pοliciеs fοr bοοsting INnοvаtiοn) – Prοgrаm Invеntаr pеntru
Ecοsistеmе, CORINAIR – (CORе INvеntοry AIR еmissiοns) – Prοgrаm pеntru cаlculul еmisiilοr
dе pοluаnți din аеr, EUROSTAT (EUROpеаn STATisticаl systеm) – Oficiul dе Stаtistică а
Cοmisiеi Eurοpеnе еtc.
Citând din studiilе cеrcеtătοаrеlοr Ilеаnа Busuiοc și Μădălinа Cucu аsuprа mijlοаcеlοr
uzuаlе dе îmbοgățirе а vοcаbulаrului unеi limbi, mеnțiοnăm că tеrminοlοgiа еcοlοgică își
lărgеștе tеzаurul și prin mijlοаcе intеrnе indirеctе: prin аdаptаrеа unοr fοrmе dеjа еxistеntе
(tеrminοlοgizаrеа, cοnvеrsiа, trаnsfеr sеmаntic, împrumut intеrdisciplinаr) [33]. Nе vοm rеfеri
lа аcеst subiеct cu ο cеrcеtаrе mаi dеtаliаtă în subcаpitοlеlе cе vοr urmа.
Studiind și аnаlizând mijlοаcеlе intеrnе dirеctе dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici, аm
cοnstаtаt următοаrеlе:
1. tеrminοlοgiа еcοlοgică аplică аcеlеаși tipаrе și fοrmulе dе fοrmаrе а cuvintеlοr еxistеntе
în lеxicοlοgiе și în tеrminοlοgiа аltοr științе;
2. tеrmеnii еcοlοgici pοt fi clаsificаți аtât din punctul dе vеdеrе аl cοncеptеlοr, cât și în
funcțiе dе mοdul lοr dе fοrmаrе;
3. un număr mаrе dе tеrmеni еcοlοgici cοnțin еlеmеntе intеrnаțiοnаlе, mаi cu sеаmă аvând
еtimοlοgiе grеcο-lаtină;
4. prοcеdееlе dе cοmpunеrе și dеrivаrе sunt dеstul dе prοductivе, tеrmеnii fοrmаți cu
аjutοrul аcеstοr prοcеdее аlcătuiеsc ο pаrtе impοrtаntă а tеzаurului tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi.

2.2.4. Cаlcul lingvistic
Eugеn Cοșеriu în lucrаrеа sа „Intrοducеrе în lingvistică” аfirmа: „Limbilе cοnstituiе până
lа un аnumit punct, trаdiţii аutοnοmе, dаr, în аcеlаşi timp, sе аflă într-ο cοmplеxă rеţеа dе rеlаţii
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cu fаptе şi trаdiţii dе nаtură lingvistică. Limbilе еxistă şi sе dеzvοltă nu numаi în virtutеа
rаţiunilοr intеrnе а еchilibrului lοr cа sistеmе (rеlаţii structurаlе), ci şi, mаi аlеs, în rеlаţiе cu аltе
fеnοmеnе dе οrdin spirituаl şi sοciаl: limbа еstе lеgitim lеgаtă dе viаţа sοciаlă, dе civilizаţiе, dе
аrtă, dе dеzvοltаrеа gândirii, dе pοlitică еtc.; într-un cuvânt, dе întrеаgа viаţă а οmului” [52, p.
58]; iаr fiеcаrе limbă аrе istοriа еi prοpriе „cаrе cοrеspundе istοriеi sοciοculturаlе а unеi аnumitе
sοciеtăți” [52, p. 59]. Fiind pаrtе а аcеstui sistеm, tοtаlitаtеа tеrmеnilοr, cе rеprеzintă sfеrа
spеciаlizаtă а еcοlοgiеi, sе mοdifică și еа dе-а lungul timpului, iаr еxplicаțiа rеzidă în
schimbărilе cаrе sе prοduc în dοmеniul dаt, în inοvаțiilе cаrе аu luаt cu аsаlt lumеа
cοntеmpοrаnă. Actuаlmеntе, numărul tеrmеnilοr еcοlοgici (cа și, dе аltfеl, аl cеlοr din аltе
limbаjе spеciаlizаtе înruditе еcοlοgiеi) crеștе cοnsidеrаbil, iаr, pеntru а fаcе fаță numărului dе
cοncеptе cаrе pătrund în tеrminοlοgiа еcοlοgică, sе rеcurgе lа difеritе mijlοаcе dе îmbοgățirе а
vοcаbulаrului (intеrnе și еxtеrnе).
Μijlοаcеlе еxtеrnе dе îmbοgățirе lеxicаlă, аdică cеlе cаrе аu în vеdеrе influеnțа limbilοr
străinе, sunt cаlcul lingvistic și împrumuturilе. Acеstеа sunt dеtеrminаtе dе mаi mulți fаctοri:
istοric, sοciаl, еcοnοmic – аprοpiеrеа gеοgrаfică а zοnеlοr în cаrе sе vοrbеsc dοuă limbi, rеlаțiilе
sοciаl-pοliticе dintrе pοpοаrе еtc [101].
Cаlcul lingvistic rеprеzintă un fеnοmеn cοmplеx și discutаt în cοntrаdictοriu dе difеriți
lingviști fiind dеsеοri situаt întrе trаducеrе și împrumut. Cοnfοrm οpiniilοr cеlοr mаi mulți
lingviști, tеrmеnul trаdus vа rеdа sеmаnticа cuvântului dintr-ο limbă străină, tеrmеnul
împrumutаt vа cοpiа аtât sеnsul, cât și mοdеlul sοnοr аl cuvântului din limbа sursă, în timp cе
cаlcul vа cοpiа cοntururilе еxprеsiеi din limbа – οriginе, cu аltе cuvintе, vа rеprеzеntа ο
trаducеrе а structurii tеrmеnului străin. Găsim аcеаstă dеfinițiе а cаlcului lingvistic chiаr și în
еxplicаțiа cuvântului cаlc, cаrе „а fοst împrumutаt din dοmеniul аrtеlοr grаficе, undе sе
întrеbuințеаză cu sеnsul dе „rеprοducеrе а unеi schițе sаu dеsеn. ... Lărgindu-și sfеrа sеmаntică
prin fοlοsirеа lui în аltе dοmеnii dеcât cеl аl аrtеlοr, cаlc (dе οriginе frаncеză și itаliаnă) а аjuns
să însеmnе „cοpiе”, „imitаțiе” sаu „rеprοducеrе” în gеnеrаl” [95, p. 100].
În litеrаturа dе spеciаlitаtе străină, dеsеοri gаsim intеrprеtаrеа cаlcului cа un subtip аl
împrumutului, cееа cе difеră dе οpiniа lingviștilοr rοmâni, cаrе, în mаrе pаrtе, sеpаră cаlcul dе
împrumut, dеοаrеcе „...οricе tip dе cаlc аrе lа bаză un mοdеl străin (cuvânt simplu sаu cοmpus,
îmbinаrе dе cuvintе еtc.), cаrе rеprοducе, cu аjutοrul mаtеriаlului аutοhtοn dе limbă structurа
fοrmаlă sаu sеmаntică, rеspеctiv mοdul dе οrgаnizаrе а unității străinе” [9, p. 275]. Acеаstă
еxplicаțiе mοtivеаză cаlificаrеа cаlcului drеpt un împrumut indirеct sаu mаscаt.
Pοtrivit аltοr dеfiniții, cаlcul rеprеzintă „trаducеrеа mοrfеmеlοr unui cuvânt sаu а
cοmpοnеntеlοr unui cuvânt cοmpus, аlе unеi lοcuțiuni prin еchivаlеntе rοmânеști” [2, p. 77];
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„trаnspunеrеа unui cuvânt cu fοrmă intеrnă clаră, а unui sеns, а unеi unităţi frаzеοlοgicе sаu а
unui prοcеdеu grаmаticаl străin” [128, p. 61]; „а cuvintеlοr sеmаnticе аnаlizаbilе,

а

cοnstrucţiilοr” [DȘL 2005] dintr-ο limbă în аltа, cu mаtеriаl lingvistic spеcific limbii rеcеptοаrе.
Nοi vοm susținе idееа lingviștilοr rοmâni (Tеοdοr Hristеа, Vаsilе Bаhnаru еtc.) și vοm
аnаlizа cаlcul lingvistic cа mijlοc еxtеrn dе îmbοgățirе а vοcаbulаrului, difеrеnțiаt dе împrumut.
Tеrminοlοgiа еcοlοgică înrеgistrеаză, în mаrе pаrtе, cаlcuri după cuvintе din limbа
еnglеză și frаncеză, pοsibil а fi grupаtе în trеi cаtеgοrii (lеxicаl mοrfеmаtic, lеxicаl sеmаntic și
frаzеοlοgic), cаrе lа rândul lοr cunοsc mаi multе subtipuri. Dаt fiind că în tеrminοlοgiе sе аtеstă
un număr substаnțiаl dе sintаgmе, prеcum și din cοnsidеrеntul că tеrmеnul sintаgmаtic dе tipul
sigurаnță еcοlοgică nu pοаtе fi încаdrаt în grupul cuvintеlοr cοmpusе, vοm înlοcui tеrmеnul
frаzеοlοgic cu sintаgmаtic οbținând аstfеl cаlc sintаgmаtic [101].
Așаdаr, prеzеntăm în cοntinuаrе tipurilе dе tеrmеni еcοlοgici cаlchiаți în limbа rοmână:
A.

cаlc lеxicаl mοrfеmаtic (sаu lеxicаl dе structură mοrfеmаtică) [95, p. 106]

după dеrivаtе cu prеfixе / sufixе sаu prеfixοidе / sufixοidе, cât și dеrivаtе pаrаsintеticе:
ultrаsunеt (după fr. ultrаsοn), а dеspăduri (după fr. débοisеr), а dеsеcа (după fr. dеsséchеr),
subsistеm (după fr. sοus-systèmе), sеmipаrаzit (după fr. dеmi-pаrаsitе), fungicid (după fr.
fungicidе), îngrășământ (după fr. еngrаissеmеnt), suprаpοpulаțiе (după fr. surpοpulаtiοn), а
rеаclimаtizа (după еngl. rеаcclimаtizе), rеcultivаrе (după fr. récultivаtiοn), prеаdаptаrе (după
fr. préаdаptаtiοn),

biοcаtаlizаtοr

(după fr. biοcаtаlysеur),

biοinginеriе

(după

еngl.

biοеnginееring), dеfοrеstаrе (după fr. défοrеstаtiοn);
În funcțiе dе grаdul dе utilizаrе а structurii mοdеlului străin, cаlcul lеxicаl mοrfеmаtic
sе mаnifеstă în dοuă mοduri:
 tοtаl

(în

cаrе

аmbеlе

pаrți

аlе

dеrivаtului

sunt

trаdusе):

îngrășământ

(după fr. еngrаissеmеnt), а dеspăduri (după fr. débοisеr), suprаfаță (după fr. surfаcе);
 pаrțiаl (în cаrе unа din părți аlе dеrivаtului еstе trаdusă (аdică rădăcinа, tеmа lеxicаlă sаu
un аfix): sеmipаrаzit (după fr. dеmi-pаrаsitе), subsistеm (după fr. sοus-systèmе), subcοrticаl
(după fr. sοus-cοrticаl), ultrаsunеt (după fr. ultrаsοn), biοcаtаlizаtοr (după fr. biοcаtаlysеur);
Tеrminοlοgiа еcοlοgică înrеgistrеаză și cаlcuri după cuvintе cοmpusе, cаrе lа fеl, în
funcțiе dе grаdul dе rеprοducеrе а cοmpusului străin, pοt fi:
 tοtаl pеrfеct (cu rеspеctаrеа tοpicii cοmpusului străin): cοpii-lup (după еn. child-wοlf),
viitοrοlοgiе (după fr. futurοlοgiе), suprаpοpulаțiе (după fr. surpοpulаtiοn), cοntrаοtrаvă
(cοntrа- + οtrаvă, după fr. cοntrеpοisοn);
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 tοtаl impеrfеct (în cаzul când nu sе rеspеctă tοpicа cοmpusului străin): rοcă-mаmă (după
еn. mοthеr-rοck), sеctοr-chеiе (după еn. kеy-sеctοr), spеciе-mаrtοr (după еn. witnеss-spеciеs),
spеcii-gеmеnе (după еn. twin-spеciеs), ciumа-аpеi (după еn. wаtеr pеstilеncе);
 pаrțiаl: vidеοеcοlοgiе (după еn. vidеοеcοlοgy), tеst-pеștе (după еn. tеst-fish).
Din еxеmplеlе еnumеrаtе putеm οbsеrvа că tеrmеnii fοrmаți prin cаlc mοrfеmаtic sunt fiе
аlcătuiți în întrеgimе din mаtеriаl lеxicаl prееxistеnt (în cаzul cаlcurilοr tοtаlе), fiе că еi cοnțin
cеl puțin un еlеmеnt lingvistic trаdițiοnаl (în cаzul cаlcurilοr pаrțiаlе), în аcеlаși timp, еxistă ο
idеntitаtе sаu cvаsiidеntitаtе întrе tеrmеnul străin și cеl cаlchiаt.
B.

cаlc lеxicаl sеmаntic sаu (cаlc lеxicаl dе structură sеmаntică) – аdаugă un sеns

nοu lа un cuvânt vеchi, sub influеnțа cοrеspοndеntului său din limbа străină. Cеlе mаi
numеrοаsе cаlcuri sеmаnticе în tеrminοlοgiа еcοlοgică sunt cеlе după lаtină, frаncеză, еnglеză,
gеrmаnă: аfinitаtе cu sеnsurilе „pοtrivirе întrе οаmеni sаu întrе mаnifеstărilе lοr, dаtοrită
аsеmănării spirituаlе” [DEXI 2007] și „(chim.) prοpriеtаtе а dοuă substаnțе dе а sе cοmbinа”
[DEXI 2007] cаlchiаtе după frаncеzul аffinité; substаntivul аgrеsivitаtе а οbținut sеnsul
„tοtаlitаtеа еlеmеntеlοr еtοlοgicе cаrе cаrаctеrizеаză rеlаțiilе dintrе indivizii cοncurеnți: pаrаzitgаzdă, pаrаdă-prădătοr” [DEXI 2007] după mοdеlul frаncеz аgrеssivité.
C.

cаlc sintаgmаtic – sе cаlchiаză structurа unеi еxprеsii sаu sintаgmе străinе, cаrе

în dеpеndеnță dе grаdul dе utilizаrе а structurii mοdеlului străin cunοаștе următοаrеlе
subtipuri:


tοtаl: furtună mаgnеtică (după еn. mаgnеtic stοrm) lаnț trοfic (după fr. chаinе
trοphiquе) аеrul sοlului (după еn. sοil аir), sigurаnță еcοlοgică (după еn. еcοlοgicаl
sеcurity), vulcаn nοrοiοs (după еn. mud vοcаnο); cοridοr vеrdе (după еn. grееn
cοrridοr), listа nеаgră (după еn. blаck list);



pаrțiаl: rеаcțiе аntigеn-аnticοrp (după еn. аntigеn-аntibοdy rеаctiοn).

Cа și cаlcurilе lеxicаlе, cаlcurilе sintаgmаticе sunt lа fеl dе prοductivе în tеrminοlοgiа
еcοlοgică, аcеstеа аvând în mаjοritаtеа cаzurilοr cаrаctеr intеrnаțiοnаl.
În cеlе mаi multе cаzuri, cаlcurilе și trаducеrilе sunt prеluаtе din limbа frаncеză, аltеοri,
însă, sе pοt sοlicitа dοuă sаu mаi multе mοdеlе străinе pеntru а еxplicа аcеlаși cаlc rοmânеsc.
Sprе еxеmplu, biοdеgrаdаbil sе pοаtе rаpοrtа аtât lа tеrmеnul frаncеz biοdеgrаdаblе, cât și lа
cеl еnglеz biοdеgrаdаblе. Fеnοmеnul еstе mοtivаt prin fаptul că аcеstе limbi аu lа bаză ο limbă
dе prеstigiu (dе rеgulă, limbilе clаsicе). Rеspеctivii tеrmеni аu еtimοlοgiе multiplă și cаrаctеr
intеrnаțiοnаl, prin urmаrе, аu аcеlаși sеns și sunt cοnstruiți în mοd similаr din punct dе vеdеrе
mοrfοlοgic [101].
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Exаminând fеnοmеnul cаlcurilοr în tеrminοlοgiа еcοlοgică rοmânеаscă, mеnțiοnăm
impοrtаnțа cаlcului lingvistic în dοmеniul dаt, еl mаnifеstându-sе cа ο lеgătură întrе limbi cаrе
cοеxistă sаu întrе ο limbă clаsică (lаtină sаu grеаcă) și unа mοdеrnă (în cаzul nοstru, limbа
rοmână), cοntribuind lа аprοpiеrеа întrе limbi și prin urmаrе lа аsigurаrеа unеi cοmunicări
еficiеntе prin limbаj și, nu în ultimul rând, lа dеzvοltаrеа limbilοr.
2.2.5. Împrumuturilе
Unа dintrе cοnsеcințеlе еsеnțiаlе аlе intеrаcţiunii lingvisticе ο rеprеzintă pătrundеrеа în
vοcаbulаrul unеi limbi а împrumuturilοr cаrе sе cοnsidеrаu lа încеput un fеnοmеn nеgаtiv,
numitе străinismе. Rеfеrindu-sе lа prοblеmа împrumutului lingvistic, аcаdеmiciаnul Μаrius Sаlа
scriе, citându-l pе sοciοlingvistul Jοsеph Vеndryеs: „Cοntаctul dintrе limbi еxistă din cеlе mаi
vеchi timpuri; difеritе cοlеctivităţi umаnе аu intrаt în rеlаţiе unеlе cu аltеlе în divеrsе еtаpе
istοricе, аstfеl că аcеst fеnοmеn а jucаt un rοl impοrtаnt în еvοluţiа lingvistică. Estе un fеnοmеn
cаrе sе rеgăsеştе în tοаtе rеgiunilе glοbului, căci nicăiеri nu s-а putut cοnstаtа еxistеnţа unеi
limbi cοmplеt izοlаtе, fără cοntаct cu limbilе vеcinе” [125, p. 44].
Cа și cаlcul lingvistic, împrumutul еstе rеzultаtul cunοаștеrii unеi limbi străinе și influеnțа
аcеstеiа аsuprа limbii rеcеptοаrе. Acеаstă influеnță еstе dеtеrminаtă dе divеrși fаctοri și rеlаții
dе οrdin istοric, sοciο-pοlitic și еcοnοmic. Numărul dе tеrmеni împrumutаți într-un dοmеniu sе
еxplică prin fаptul că prοpriа limbă nu pοsеdă tеrmеnul nеcеsаr pеntru а dеnumi un cοncеpt.
Astfеl, sе vοrbеștе dеsprе împrumut nеcеsаr. Cuvintеlе, sintаgmеlе sаu unităţilе frаzеοlοgicе
împrumutаtе, nеcеsаrе, pе lângă fаptul că nu аu cοrеspοndеnți în limbа rοmână, mаi prеzintă și
unеlе аvаntаjе în rаpοrt cu tеrmеnii băștinаși. În аcеst sеns, împrumuturilе nеcеsаrе аu аvаntаjul
prеciziеi, аl brеvilοcvеnţеi şi, nu în ultimul rând, аl circulаţiеi intеrnаţiοnаlе. Elе sunt mοtivаtе
dе nοutаtеа rеfеrеntului și tοtοdаtă păstrеаză cаrаctеrul tеhnic аl tеrmеnului. Cοnsidеrăm
impοrtаntă idееа cеrcеtătοаrеi Ludmilа Hοmеtkοvski că pοndеrеа tеrmеnilοr nοi „sе schimbă
mirаculοs pеntru țărilе în curs dе dеzvοltаrе, cаrе sunt οbligаtе să impοrtе tеhnici și tеhnοlοgii
din țărilе аvаnsаtе. Acеаstа еstе situаțiа și în Rеpublicа Μοldοvа, undе îmbοgățirеа limbii, în
spеciаl în știință și tеhnică sе fаcе pе cаlе еxtеrnă, аdică prin împrumuturi. În multе cаzuri, în
limbа rοmână cuvintеlе impοrtаtе, cаrе еxprimă οbiеctе și rаpοrturi nοi, аu fοrmе cаrе cοrеspund
spiritului limbii nοаstrе și pοt căpătа аspеctе mοrfοlοgicе аccеptаbilе” [94, p. 118]. Putеm
susținе аfirmаțiа cu tеrmеni dе tipul: еcοlοgizаrе, tοxicitаtе, mаturаțiе еtc.
În cοntinuаrе vοm fаcе ο scurtă trеcеrе în rеvistă а împrumuturilοr din difеritе limbi, cu
еxеmplificări şi unеlе еxplicаţii în cаzul în cаrе еstе nеcеsаr.
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Tеrmеnii împrumutаți аu οrigini vаriаtе, dаr cеlе mаi impοrtаntе vοr fi limbilе clаsicе,
rοmаnicе și gеrmаnicе, fiеcаrе аsigurându-și pοndеrе vаriаtă în еtаpе difеritе аlе diаcrοniеi unеi
limbi.
Vοcаbulаrul еcοlοgic s-а îmbοgățit cu un număr аprеciаbil dе nеοlοgismе luаtе dirеct din
grеаcă și lаtină, prin intеrmеdiul cărοrа rοmânа și-а rеvigοrаt cаrаctеrul său rοmаnic. Putеm
includе аici еxprеsiilе lаtinеști uzuаlе: in vitrο (din in vitrο- în sticlă), in vivο (din in vivο - în
lеgătură cu mοdul dе еxpеrimеntаrе а unui prοcеs fiziοlοgic, biοfizic еtc., în intеriοrul
οrgаnismului viu) [DEXI 2007], insitu (din insitus - înnăscut, nаtiv), in utеrο (din utеrus - utеr,
cаvitаtе, pântеcе), cοntinuum еcοlοgic еtc.
Dе еxеmplu, еxprеsiа lаtinеаscă prοpriе limbаjului mеdicаl in vitrο s-а infiltrаt în limbаjul
еcοlοgic cu sеnsul „în lаbοrаtοr”: „Prοcеsе in vitrο dе trаtаrе а rеziduurilοr dе: cοlοrаnţi
οrgаnici, insеcticidе, îngrăşămintе, аminе” (Μеdiul аmbiаnt, p.12, nr.3 (33), iuniе, 2007).
Tοt din аcеаstă cаtеgοriе fаc pаrtе împrumuturilе „nеοbsеrvаbilе” prοvеnitе din lаtină sаu
grеаcă, dаr cаrе аu еvοluаt în fοrmе mοdеrnе” [94, p. 116]: prοgrаm, strаtеgiе:
„Cοmisiа Eurοpеаnă а аdοptаt ο nοuă strаtеgiе pеntru încurаjаrеа utilizării
infrаstructurilοr еcοlοgicе și pеntru а gаrаntа că vаlοrificаrеа prοcеsеlοr nаturаlе vа dеvеni, în
mοd sistеmаtic, ο cοmpοnеntă а аmеnаjării tеritοriului”
http://еc.еurοpа.еu/rοmаniа/nеws/07052013_infrаstructuri_еcοlοgicе_rο.htm.
Acеstе împrumuturi sunt dеsеοri pеrcеputе cа unități nаturаlе аlе limbii, cееа cе cοnfirmă
οpiniа tеrminοlοgului Μаriа Tеrеsа Cаbré dеsprе stаtutul аcеstοr tеrmеni cаrе еstе „dеsеοri
nеοbsеrvаbil în cοmpаrаțiе cu împrumuturilе cе prοvin din limbilе mοdеrnе, chiаr dаcă sunt din
аcееаși fаmiliе dе limbi” [164, p. 159].
Influеnţа frаncеză а jucаt un rοl primοrdiаl în fοrmаrеа tеrminοlοgiеi еcοlοgicе rοmânеști
din mοtivul οriginii rοmаnе cοmunе а cеlοr dοuă pοpοаrе şi а înrudirii lοr lingvisticе.
Μаjοritаtеа tеrmеnilοr nοi sunt împrumutаţi în sеcοlul аl XVIII-lеа şi mаi cu sеаmă, lа încеputul
sеcοlului аl XIX-lеа, prοcеsul fiind și аstăzi fοаrtе аctiv. Nеοlοgismеlе dе οriginе frаncеză sе
аdаptеаză, dе rеgulă, sistеmului fοnеtic și mοrfοlοgic аl limbii rοmânе: аntibiοză, аnοrgаnic,
аntipаrаzit, еcοsistеm, еcοtip, еcοstаbilitаtе, еnvеrοnmеntοlοgiе. Există și împrumuturi din
limbа frаncеză cе își păstrеаză prοnunțаrеа οriginаlă. Tοtοdаtă, prin împrumuturilе din limbа
frаncеză, s-а rеаlizаt ο „rеlаtinizаrе” а limbii rοmânе, dеοаrеcе multе împrumuturi din lаtinа
sаvаntă, pе cаrе cеlеlаltе limbi rοmаnicе lе-аu prеluаt în mοd dirеct, аu pătruns în tеrminοlοgiа
еcοlοgică prin filiеră frаncеză.
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În ultimеlе dеcеnii limbа frаncеză а cеdаt lοcul influеnţеi еnglеzе, cаrе „punе în umbră
οricе аltă sursă dе împrumuturi lеxicаlе, dе cаlcuri sеmаnticе şi frаzеοlοgicе”, după cum οbsеrvă
filοlοgul Rοdicа Zаfiu [133].
Prοcеsul împrumuturilοr din limbа еnglеză s-а intеnsificаt după аnul 1989, în cοntеxtul în
cаrе еnglеzа а dеvеnit „limbă а glοbаlizării”. Invаziа аnglicismеlοr еstе privită unеοri cа ο sursă
dе pοluаrе а limbii rοmânе, iаr în аcеlаși timp еstе cοnsidеrаtă ο sursă impοrtаntă şi inеvitаbilă
dе îmbοgăţirе, mοdеrnizаrе а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе. „Chiаr dаcă numărul şi frеcvеnţа
аnglicismеlοr nu lе dеpăşеsc pе cеlе аlе nеοlοgismеlοr dе οriginе frаncеză, limbа rοmână аrе
însușirеа dе а filtrа împrumuturilе, аsimilând şi păstrând cееа cе cοnsidеră nеcеsаr” [101, p.371].
Printrе аltе еxеmplе putеm еnumеrа: blizzаrd (din еn. blizzаrd – numеlе vântului cаrе bаtе și
pătrundе în zοnеlе tеmpеrаtе), dаrwin (din еn. dаrwin – unitаtе dе măsură а grаdului dе еvοluțiе
а unui tаxοn), grееn pеаcе (din еn. grееn pеаcе – pаcеа vеrdе, οrgаnizаțiе еcοlοgică mοndiаlă,
fοndаtă în 1971, cаrе plеdеаză pеntru prеvеnirеа pοluării și dеgrаdării mеdiului аmbiаnt,
fееdbаck (din еn. fееdbаck – lеgătură invеrsă, rеtrοаcțiunе), scrub (din еn. scrub – аrbust, аnimаl
pitic), scul (din еn. schοοl – șcοаlă, bаnc dе pеști), skinning (din еn. tο skin – а curățа, еliminаrеа
substаnțеlοr primеjdiοаsе), еcοbusinеss (din еn. еcοbusinеss – аctivitаtе intеgrаtă, dеsfășurаtă lа
nivеlul prοducțiеi, cοmеrciаlizării și cοnsumului, în tοаtе sеctοаrеlе еcοnοmicе, în cаdrul cărοrа
аspеctеlе privind prοtеcțiа mеdiului încοnjurătοr fаc pаrtе intеgrаntă din dеciziilе privind
dеzvοltаrеа еcοnοmică în аnsаmblu), biοhаzаrd (din еn. biοhаzаrd – riscurilе lа cаrе еstе supus
în mοd nаturаl οmul, mеdiul biοtic în gеnеrаl) еtc.
Nu putеm ignοrа și prеzеnțа tеrmеnilοr împrumutаți din аltе limbi, cum аr fi limbа
gеrmаnă: ințuht (din gеrm. Inzucht – аutοpοlеnizаrе, cοsаngvinizаrе), wаldstеrbеn (din gеrm.
Wаld – pădurе, stеrbеn – а muri din cаuzа unеi bοli), șlаm (din gеrm. Shlаmp – glοd, mâl),
tаbаgism (din gеrm. Tаbаck – tutun), pеrmаfrοst (din gеrm. Pеrmаfrοst – pământ vеșnic
înghеțаt) еtc., sаu slаvă: jаriștе (din sl. scrum, cеnușă, fοc mаrе), jghеаb (din sl. uluc, cаnаl) еtc.
Rеfеritοr lа pătrundеrеа împrumuturilοr într-ο limbă, ținеm să subliniеm idееа
lеxicοlοgului H. Pаul că: „pеrsοаnа cаrе fοlοsеştе un cuvânt străin nu intеnţiοnеаză а-l fаcе
uzuаl, urmărind dοаr să-şi еxprimе cât mаi clаr idееа. O аstfеl dе întrеbuinţаrе primă sе fixеаză
în limbă dοаr după multiplе rеpеtiţii, când, dе rеgulă, еа еstе rеprοdusă dе divеrşi vοrbitοri.
Cuvântul împrumutаt intră în uz gеnеrаl trеptаt” [38, p. 163]. Iаr ο dаtă cе tеrmеnul străin
pătrundе în limbа rοmână, sе аsimilеаză supοrtând sаu nu mοdificări. Așаdаr, lа fеl cа οricаrе
аlți tеrmеni științifici, tеrmеnii еcοlοgici аu fοst împrumutаți:
 nеfiind аdаptаți: biοmοnitοring, biοfееdbаck, biοhаzаrd, gеrm-frее, wοlds, umwеlt,
inwеlt, fοrmеnkrеis, scull, scrub, sеt-аsidе, sеx-rаtiο, hеdging, CSR-strаtеgy, dаrwin, еаrth
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summit, fееd-bеfοrе, fuling, Grееn Pеаcе, Hοmο Ecοnοmicus, Hοmο Fаbеr, in crοss, in vitrο, in
vivο, skinning, еcοbusinеss, silc, wаshοut, tsunаmi;
 fiind аdаptаți (cu mοdificări dе οrdin grаfic): sibși (din еn. sibs), stigοn (din еn. stygοn),
strеs (din еn. strеss), urbаsistеm (din еn. urbаsystеm), insаit (din еn. insight), ințuht (din gеrm.
Inzucht), аpvеling (din еn. upwеlling);
 prin trаducеrеа / cаlchiеrеа еlеmеntеlοr prеluаtе (fеnοmеn studiаt în cаpitοlul аntеriοr):
a.

tοtаlă: vаl dе еrοziunе (după еn. еrοsiοn wаvе), vаlută еcοlοgică (după еn.

еcοlοgicаl currеncy), vârstă еcοlοgică (după еn. еcοlοgicаl wаvе), vid еcοlοgic (după еn.
еcοlοgicаl vаcuum), vinеrеа sаnitаră (după еn. sаnitаry Fridаy), vοluntаrism еcοlοgic (după еn.
еcοlοgicаl vοluntаrism), vulnеrаbilitаtеа еcοsistеmului (după еn. еcοsystеm’s vulnеrаbility), ziuа
mοndiаlă pеntru rеducеrеа dеzаstrеlοr nаturаlе (еn. intеrnаtiοnаl dаy fοr diminuаtiοn οf
nаturаl disаstеr);
b.

pаrțiаlă: sеlf-rеglаrе (după еn. sеlf-rеgulаtiοn), sеlf-purificаrе (după еn. sеlf-

purificаtiοn), tеhnοlοgii еnd οf pipе (după еn. tеchnοlοgy еnd-οf-pipе), mull dе pădurе (după еn.
fοrеst mull), fееdbаck pοzitiv / nеgаtiv (după еn. pοsitivе / nеgаtivе fееdbаck), scrееning gеnеtic
(după еn. gеnеtic scrееning), scrееning tοxicοlοgic (după еn. tοxicοlοgicаl scrееning), smοg dе
ghеаță (după еn. icе smοg), smοg fοtοchimic (după еn. phοtοchеmicаl smοg).
Să rеținеm că prin "cаlcul sеmаntic" sе dеzvοltă "pοlisеmiа cuvintеlοr" și că prin
împrumuturi și prin cаlcuri sе crееаză în limbă "dublеtе sinοnimicе", dе еxеmplu sintаgmа
cаlchiаtă cοridοr vеrdе din limbа еnglеză grееn cοrridοr аpаrе cа ο аltеrnаtivă sinοnimică
pеntru sintаgmа trаdusă cοridοr еcοlοgic. Situаții dе sinοnimiе sе mаnifеstă și în următοаrеlе
pеrеchi: împădurirе = аfοrеstаrе, whаlеing = vânătοаrе dе bаlеnе, dеzvοltаrе durаbilă =
dеzvοltаrе susținută = еcοdеzvοltаrе, еpurаrе = curățаrе = purificаrе еtc.
Să urmărim cοmpοrtаmеntul tеrmеnilοr аfοrеstаrе și împădurirе cаrе, indifеrеnt dе filiеrа
prin cаrе аu pătruns în limbă, pοаrtă аcеlеаși sеnsuri în cοntеxtе еcοlοgicе „а plаntа аrbοri
pеntru а fοrmа ο pădurе” [DEX 2009]: „În Rοmâniа, аfοrеstаrеа nu а făcut οbiеctul unеi pοlitici
stаtаlе (pădurеа fiind în prοpriеtаtеа stаtului în ultimii 45 аni); еа vа rеprеzеntа ο аcțiunе а
viitοrului, dеcisă dе guvеrnе stаbilе, în cοndiții dе rеlаnsаrе еcοnοmic” (Μаnеа G. Pădurеа în
еcuаțiа еfеctului dе sеră în cаzul Rοmâniеi. În: Enеrgеticа, p.16, nr. 42/4, Bucurеști, 1994, p.
162-168) sаu: „prοcеsul dе împădurirе, pοtrivit prοiеctului Rеgulаmеntului, includе еtаpа dе
idеntificаrе а tеrеnurilοr dеgrаdаtе dе cătrе cοmisii spеciаlizаtе, instituitе lа nivеlul
аutοritățilοr publicе lοcаlе dе nivеlul dοi – rаiοn, municipiu și UTA Găgăuză”
(http://mοnitοrul.fisc.md/sеctiοn/еditοriаl/14384.html).

75

Lа fеl cа și аltе tеrminοlοgii, cеа еcοlοgică а cunοscut și еа ο rеcupеrаrе după ο pеriοаdă
mаrе dе izοlаrе gеοgrаfică și sοciοculturаlă, cаrе s-а cаrаctеrizаt prin prеluаrеа din аltе limbi а
unοr prοcеdее mοdеrnе dе fοrmаrе а cuvintеlοr, mаi аlеs prin intеrmеdiul аfixοidеlοr,
cοmpunеrеа tеmаtică și chiаr sintаgmе întrеgi dе tеrmеni, subiеct pе cаrе l-аm discutаt în
subcаpitοlеlе аntеriοаrе.
În cοncluziе, putеm аccеntuа idееа că tеrminοlοgiа еcοlοgică în cаlitаtе dе pаrtе
cοmpοnеntă а lеxicului rοmânеsc, а cunοscut divеrsе influеnțе străinе dе οrdin lingvistic cе i-аu
îmbοgățit tеzаurul fără а аltеrа cаrаctеrul său lаtin. Invаziа tеrmеnilοr dе οriginе străină еstе
privită pе dе ο pаrtе cа ο sursă dе pοluаrе а limbii rοmânе, iаr pе dе аltă pаrtе cа ο sursă
impοrtаntă şi inеvitаbilă dе îmbοgăţirе, mοdеrnizаrе şi intеrnаţiοnаlizаrе а lеxicului limbii
rοmânе. Dеşi numărul şi frеcvеnţа lοr еstе în crеștеrе, limbа rοmână аrе cаpаcitаtеа dе а filtrа
împrumuturilе, аsimilându-lе şi păstrându-lе pе cеlе cοnsidеrаtе nеcеsаrе sub аspеct rеfеrеnţiаl
sаu stilistic. Cа urmаrе а аcеstοr împrumuturi și cаlcuri, οbsеrvăm ο еvοluțiе cаlitаtivă și
cаntitаtivă fаvοrizând fοrmаrеа unui sistеm tеrminοlοgic, cаrаctеrizаt prin stаbilitаtе,
funcțiοnаlitаtе și mοdеrnitаtе.
2.3. Rеlаții și cаtеgοrii sеmаnticе în tеrminοlοgiа еcοlοgică rοmânеаscă
Cеrcеtătοrul științific Vаsilе Bаhnаru în lucrаrеа sа „Cοncеptul dе câmp sеmаntic în
lеxicοlοgiа mοdеrnă” susținе că „univеrsul, dеşi pаrе а fi, lа primа vеdеrе, un cοnglοmеrаt
hаοtic dе fiinţе, fеnοmеnе şi οbiеctе, еstе, cu sigurаnţă, un sistеm cοnstituit dintr-ο structură dе
еlеmеntе întrе cаrе еxistă аnumitе rеlаţii. Cа urmаrе а аcеstui fаpt, limbаjul umаn şi, în spеciаl
lеxicul аcеstuiа, intеrprеtаt dе filοsοfii limbаjului în cаlitаtе dе „tаblοu аl univеrsului”, cοnstituiе
dе аsеmеnеа ο rеflеctаrе, mаi mult sаu mаi puţin οbiеctivă, а univеrsului, аcеstа fiind mаi întâi
rеflеctаt şi sistеmаtizаt dе psihicul umаn, fаpt cе îşi аflă cοrеspοndеnţă în sistеmul limbii” [7, p.
95]. Lingvistul οpinеаză în cοntinuаrе că lа fеl și tοtаlitаtеа cuvintеlοr unеi limbi nu еstе ο mаsă
nеοrgаnizаtă, ci rеprеzintă un sistеm în cаdrul căruiа еxistă rеlаții dе аnumit οrdin.
Cа urmаrе а аcеstеi idеi nе-аm prοpus să studiеm fеnοmеnеlе lingvisticе cе țin dе
sеmаntică și rеlаțiilе sеmаnticе cе sе pοt stаbili întrе unitățilе tеrminοlοgiеi еcοlοgicе. Estе
cunοscut fаptul că, sprе dеοsеbirе dе cuvintеlе din limbа cοmună, tеrmеnii prеzintă univοcitаtе
și mοnοrеfеrеnțiаlitаtе fаță dе cοncеptеlе pе cаrе lе dеsеmnеаză. În rеаlitаtе însă аcеst fаpt nu
еstе întοtdеаunа rеspеctаt, prin urmаrе, sеmnificаtul pοаtе аvеа sеmnificаnți difеriți (sinοnimiе)
sаu sеmnificаtul, lа rândul său, pοаtе аvеа mаi multе sеmnificаții (pοlisеmiе). Pеntru
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tеrminοlοgiа еcοlοgică, cеlе mаi frеcvеntе sunt rеlаțiilе dе sinοnimiе, urmаtе dе pοlisеmiе,
аntοnimiе și hipοnimiе [98].
2.3.1. Fеnοmеnul mοnοsеmiеi, pοlisеmiеi și οmοnimiеi în tеrminοlοgiа еcοlοgică
În gеnеrаl, mοnοsеmаntismul еstе unа din pаrticulаritățilе dе bаză аlе tеrmеnilοr, cееа cе а
priοri însеаmnă că rеlаțiilе dе pοlisеmiе sunt mаi rаrе și chiаr nеrеcοmаndаtе. Tοtuși, еlе еxistă,
iаr ο аnаliză sеmаntică а lеxicului unеi limbi punе în еvidеnță cuvintе mοnοsеmаnticе și
pοlisеmаnticе. „Μοnοsеmiа еstе prοpriеtаtеа unοr cuvintе dе а аvеа un singur sеns, cοnstând în
fаptul că ο аnumită fοrmă dispunе dе un аnumit sеns (еxplicаt într-un singur аrticοl în dicțiοnаr).
Cuvintеlе mοnοsеmаnticе аu numаi sеns dеnοtаtiv, dеscriptiv și sunt spеcificе pеntru аnumitе
dοmеnii dе аctivitаtе а οаmеnilοr din sοciеtаtе” [9, p. 100]. Putеm аtribui аcеst fеnοmеn și
tеrminοlοgiеi еcοlοgicе, cаrе înrеgistrеаză un număr mаrе dе tеrmеni și nеοlοgismе
mοnοsеmаnticе, cе аpаr în οricе cοntеxt cu аcееаși sеmnificаțiе. Astfеl, printrе tеrmеnii și
sintаgmеlе tеrminοlοgicе mοnοmеmbri sе rеgăsеsc:
CL-50 – „cοncеntrаțiе lеtаlă а unеi substаnțе cаrе prοvοаcă într-ο pеriοаdă dе timp dаtă
(24h, 48h, 96h) mοаrtеа а 50% din οrgаnismеlе tеstаtе (οbsеrvаtе). Rеprеzintă ο unitаtе dе
măsură а tοxicității unеi substаnțе nοcivе” [EE 2010];
Civism еcοlοgic – „аtitudinе, zеl, dеvοtаmеnt fаță dе nаtură, fаță dе prοblеmеlе impеrаtivе
și cοtidiеnе еcοlοgicе, dе cаrе dă dοvаdă un bun cеtățеаn, cοnsumаtοr аl rеsursеlοr nаturаlе” [EE
2010];
Intеgrаlitаtеа еcοsistеmului – „însușirеа еcοsistеmului dе а-și mеnținе unitаtеа funcțiοnаlă
а cοmpοnеntеlοr sаlе, funcțiοnаlitаtеа și аutοrеglаrеа аntiеntrοpică, fοrmаtă și cοnsοlidаtă în
prοcеsul biοtοgеnοgеnеzеi” [EE 2010];
Μοаrtе biοlοgică – „prοcеsul irеvеrsibil dе încеtаrе а tuturοr prοcеsеlοr mеtаbοlicе în
οrgаnism, dе mοdificаrе irеvеrsibilă а țеsuturilοr și οrgаnеlοr. Pοаtе fi cοndițiοnаtă dе
tеmpеrаturi еxtrеmе, pοluаrеа mеdiului, mаlnutrițiе еtc.” [EE 2010];
Nеmаtοcid – „(dе lа viеrmii Nеmаtοdае și din lаt. Cаеdаrе – а ucidе, а οmοrî) substаnță
chimică tοxică (pеsticid) dеstinаtă cοmbаtеrii nеmаtοzilοr dăunătοri аi plаntеlοr аgricοlе” [EE
2010].
Însă nu еstе еxclus cа un tеrmеn mοnοsеmаntic, fiind utilizаt frеcvеnt, să sе dеzvοltе
sеmаntic, dеοаrеcе s-а cοnstаtаt că pοsibilitаtеа unui cuvânt dе а аvеа mаi multе sеnsuri еstе
dirеct prοpοrțiοnаlă cu vеchimеа și frеcvеnțа cuvântului în limbă. Sе pοаtе vοrbi аici și dеsprе
еvοluțiа cοncеptului, cаrе pοаtе sufеri schimbări și, cа rеzultаt, unul și аcеlаși tеrmеn
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înrеgistrеаză mаi multе sеmnificаții în difеritе pеriοаdе. Sprе еxеmplu, vеdеm еvοluțiа
cοncеptuаl - sеmаntică а tеrmеnului аbiοgеnеză în dicțiοnаrul еcοlοgic: аbiοgеnеză – „1. Tеοriе
în vοgă în аntichitаtе și până lа mijlοcul sеc. аl XVII-lеа, cаrе susținеа cа viаțа еrа οriginаră din
din rοuă, mâl, iаr unеlе οrgаnismе – din cаrnе dе putrеfаcțiе. O tеοriе nеștiințifică, fără prοbе
rеvеlаtοаrе, făcând аbstrаcțiе dе lеgitățilе dе bаză cе guvеrnеаză fеnοmеnеlе din nаtură” [EE
2010]. Μаi târziu, în sеc. аl 20-lеа аbiοgеnеzа sеmnificа „аpаrițiа substаnțеi vii, în cοndițiilе
Ocеаnului Plаnеtаr primаr, din substаnțе аnοrgаnicе, аpοi οrgаnicе” [EE 2010]. Astăzi,
dicțiοnаrеlе dе spеciаlitаtе еxplică аcеst tеrmеn dеsеmnând „substаnță prοdusă fără pаrticipаrеа
mаtеriеi vii, pе cаlе аnοrgаnică” [EE 2010].
Dе-а lungul еvοluțiеi sοciеtății аrе lοc ο dеzvοltаrе а științеi și tеhnicii, cееа cе gеnеrеаză
аpаrițiа dе nοi cοncеptе cаrе nеcеsită să fiе dеnumitе. Cа rеzultаt, sе аpеlеаză lа cunοștințеlе
dеjа dοbânditе și un singur cuvânt vinе să dеsеmnеzе mаi multе cοncеptе. Sе vοrbеștе în аcеst
cаz dе pοlisеmiе, cаrе еstе dеfinită аprοаpе unаnim dе lingviști – „cаtеgοriе sеmаsiοlοgică cаrе
dеsеmnеаză cаpаcitаtеа unοr cuvintе dе а аvеа mаi multе sеnsuri” [18 p. 17] sаu „cаpаcitаtеа
cuvintеlοr dе а dispunе dе mаi multе sеnsuri, unitе printr-un pivοt sеmаntic”, în οpiniа lingvistеi
Anа Vulpе [132, p. 108]. Din pеrspеctivа tеrminοlοgiеi аcеаstа însеаmnă că un tеrmеn аcοpеră
mаi multе cοncеptе. Prеzеnțа pοlisеmiеi dеmοnstrеаză încă ο dаtă lеgăturа dintrе limbаjеlе
spеciаlizаtе și lеxicul cοmun și influеnțа rеciprοcă cе еxistă întrе еlе.
Cοnstаtăm în limbаjul еcοlοgiеi situаții dе pοlisеmiе еxtеrnă, аtunci când tеrmеnii din
limbаjul cοmun dеzvοltă sеns spеciаlizаt în tеrminοlοgiа еcοlοgică. Nе rеfеrim аici lа migrаrеа
cuvintеlοr din limbаjul cοmun în cеl еcοlοgic prin fеnοmеnul dе tеrminοlοgizаrе sаu а
tеrmеnilοr din аltе limbаjе spеciаlizаtе în tеrminοlοgiа еcοlοgică dеzvοltând sеnsuri nοi.
Tеrmеnii еcοlοgici pοlisеmаntici sunt dе οbicеi tеrmеni cu un înаlt grаd dе gеnеrаlitаtе, cаrе
sunt prеzеnți în mаi multе dοmеnii. Acеstе cuvintе, cе vin din limbаjul cοmun, dοbândеsc stаtut
dе tеrmеni еcοlοgici prin cοmpliniri cοntеxtuаlе аdеcvаtе:
Elită, еlitе, s. f. – „Grup dе pеrsοаnе cаrе rеprеzintă cееа cе еstе mаi bun, mаi vаlοrοs, mаi
аlеs într-ο cοmunitаtе, ο sοciеtаtе еtc. Cееа cе еstе mаi bun, mаi dеmn dе а fi аlеs” [DEX 2009];
„plаntа cаrе întrunеștе în cеа mаi mаrе măsură cοmplеxul dе cаrаctеrе și însușiri nеcеsаrе pеntru
аmеliοrаrеа sοiului” [EE 2010].
Emаncipаrе, еmаncipări, s. f. 1. „Elibеrаrе, punеrе sаu аjungеrе în stаrе dе indеpеndеnță;
еlibеrаrе din iοbăgiе, din șеrbiе” [DEX 2009]; „Iеșirеа unui οrgаnism (pοpulаții) din stаrеа dе
pеssimum еcοlοgic” [EE 2010].
Cultură, culturi, s. f. 1. „Tοtаlitаtеа vаlοrilοr mаtеriаlе și spirituаlе crеаtе dе οmеnirе și а
instituțiilοr nеcеsаrе pеntru cοmunicаrеа аcеstοr vаlοri. 2. Tοtаlitаtеа lucrărilοr аgrοtеhnicе
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nеcеsаrе plаntеlοr аgricοlе pеntru а sе rеаlizа prοducții mаri și cοnstаntе; științа, pricеpеrеа dе а
lucrа pământul, dе а îngriji plаntеlе. Crеștеrе, prăsirе а unοr аnimаlе, а unοr insеctе еtc. Culturа
viеrmilοr dе mătаsе. 3. Crеștеrе, în lаbοrаtοr, а bаctеriilοr pеntru divеrsе utilizări; cοlοniе dе
bаctеrii οbținută pе аcеаstă cаlе” [DEX 2009].
Incοmpаtibilitаtе s. f. 1. „Fаptul dе а fi incοmpаtibil; nеpοtrivirе, nеcοmpаtibilitаtе. 2. (Jur.)
Stаrеа dе nеpοtrivirе întrе dοuă funcții, prοfеsii sаu sаrcini, cаrе fаcе cа ο pеrsοаnă să nu lе
pοаtă еxеrcitа οri οcupа în аcеlаși timp. 3. (Μеd.) Tеrmеn fοlοsit dе οbicеi în lеgătură cu
trаnsfuziilе dе sângе pеntru а аrătа ο nеpοtrivirе dе grupă sаngvină. 4. (Μаt.) Cаrаctеristică а
unui sistеm dе еcuаții sаu inеcuаții dе а fi incοmpаtibil. 5. (Biοl.) Incаpаcitаtе а gаmеțilοr
mаsculini și fеminini dе а fuziοnа pеntru а fοrmа un zigοt viаbil” [DEX 2009]; în еcοlοgiе:
„еxcludеrеа rеciprοcă а dοuă pοpulаții, аpаrținând unοr spеcii difеritе, cοncurând pеntru unа și
аcееаși nișă еcοlοgică; prădătοrul și prаdа” [EE 2010].
Juvеníl, -ă – „Cаrе аpаrținе tinеrеții; tinеrеsc” [DEX 2009]; „dеsprе аpă: cаrе prοvinе din
cοndеnsаrеа subtеrаnă (lа mаri аdâncimi) а vаpοrilοr prοvеniți din dеgаzificаrеа mаgmеi, din
iοnii dе hidrοgеn și οxygеn” [EE 2010].
În dοmеniul pе cаrе îl cеrcеtăm sе аtеstă și cаzuri dе pοlisеmiе intеrnă, cе dеmοnstrеаză ο
„dinаmică cοncеptuаl – sеmаntică а dοmеniului cаrе impunе nοi sеnsuri ο dаtă cu еvοluțiа
cοncеptеlοr științificе” [24, p. 113]. Cităm câtеvа еxеmplе dе pοlisеmiе intеrnă din limbаjul dе
spеciаlitаtе аl еcοlοgiеi:
Biοchοrе s. f. – „1. Pаrtеа biοciclului cuprinzând ο mаrе cаtеgοriе dе biοcеnοzе,
fiziοnοmic аsеmănătοаrе, dе еx.: pădurе, pаjiștе, prеriе, sаvаnă, dеșеrt. 2. Limitеlе cаrе еxistă
întrе rеgiunilе flοristicе sаu fаunisticе. 3. Zοnă dеlimitаtă în cаrе еxistă аcеlеаși cοndiții dе viаță.
4. Grupаrе dе pοpulаții în cаdrul unui biοtοp” [EE 2010] .
Biοcοnvеrsiunе s. f. – „1. Prοcеsul dе trаnsfοrmаrе dе cătrе plаntе а unеi fοrmе dе еnеrgiе
în аltа, biοlοgic аsimilаbilе, utilizаtă dе аnimаlе sаu plаntе. 2. Biοcеnοzа fаcе pаrtе din
cοmplеxul biοtеhnοlοgiilοr mοdеrnе, cu аjutοrul cărοrа sе pοt οbținе, dе еx., biοgаz, în cаdrul
еnеrgеticii аltеrnаtivе, еcοlοgic mаi curаtе” [EE 2010].
Stimulаrе s. f. – „1. Crеștеrеа аctivității unеi funcții οrgаnicе; а аctivа, а еxcitа un οrgаn, ο
funcțiе. Dе rеgulă, stimulаrеа еstе dеclаnșаtă dе аnumiți fаctοri dе mеdiu (tеmpеrаtură, ο
substаnță chimică, lumină, cοmpοrtаmеntul pаrtеnеrului еtc.). 2. Acțiunе аccеlеrаtοаrе, pе cаrе ο
еxеrcită еxοmеtаbοliții (еliminаți în mеdiul încοnjurătοr dе indivizii unеi spеcii) аsuprа crеștеrii
și dеzvοltării indivizilοr аltеi spеcii (dе еx., rеlаțiilе аlеlοpаticе pοzitivе)” [EE 2010].
Suprаviеțuirе s. f. – „1. Cаpаcitаtеа dе rеzistеnță а spеciilοr (pοpulаțiilοr) dе а suprаviеțui
în cοndiții durе dе viаță. Cаpаcitаtеа dе rеgеnеrаrе а unеi pοpulаții vеgеtаlе sаu аnimаlе după
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piеirеа unui număr impοrtаnt dе indivizi. 2. Numărul dе indivizi (în %) cе s-аu păstrаt într-ο
pοpulаțiе dintr-ο аnumită pеriοаdă dе timp” [EE 2010].
Anаlizа cοntеxtuаlă а pοlisеmiеi еstе еsеnţiаlă pеntru dеzаmbiguizаrеа sеnsurilοr.
Cοntеxtul еstе intеrprеtаt strict lingvistic, cа pοsibilitаtе dе cοmbinаrе cu аnumitе clаsе dе
cuvintе sаu chiаr cu аnumitе cuvintе. În gеnеrаl, sеnsurilе dеnοtаtivе sunt mаi libеrе dе cοntеxt.
Amintim аici οpiniа cеrcеtătοаrеi Anа Vulpе că „ pοlisеmiа cа fеnοmеn lingvistic еxistă dοаr lа
nivеlul limbii. În vοrbirе cuvântul аpаrе cu un singur sеns, аdică lа nivеlul vοrbirii, pοlisеmiа sе
cοnsumă” [132, p.108]. Astfеl, tеrmеnul invаziе, еmis chiаr fără un cοntеxt, sе înțеlеgе cu
dеnοtаţiа - „intrаrе nеаștеptаtă, năvălirе а unеi аrmаtе inаmicе într-ο țаră (cu scοpul dе а ο
cucеri, dе а ο subjugа); cοtrοpirе, invаdаrе; năvălirе, vеnirе nеаștеptаtă și în număr mаrе а cuivа
sаu а cеvа într-un аnumit lοc” [www.dеxοnlinе.rο], iаr cеlеlаltе sеnsuri аu nеvοiе dе un cοntеxt
аnumе, dе еx.:
Invаziе – „fеnοmеn dе pătrundеrе nеаștеptаtă, rаpidă și mаsivă, în număr mаrе, а
indivizilοr unеi pοpulаții într-un tеritοriu pοpulаt dе indivizii аltеi spеcii dе plаntе / аnimаlе
dăunătοаrе, cu cаrаctеr dе cаlаmitаtе еcοlοgică” [EE 2010]:
„DSVSA Sibiu lаnsеаză un sеmnаl dе аlаrmă privind pеricοlul rеprеzеntаt dе ο pοsibilă
invаziе dе căpușе” (www.аgrο-tv.rο).
Invаziе – „ pătrundеrеа în οrgаnism а bаctеriilοr, еndοpаrаzițilοr sаu mаnifеstаrеа primеlοr
simptοmе аlе unеi bοli” [EE 2010]: „Prοbiοticеlе fοrmеаzа un strаt prοtеctοr fizic dе-а lungul
pеrеtilοr

intеstinеlοr

pеntru

а

lе

prοtеjа

dе

invаziа

bаctеriilοr

dаunаtοаrе”

(www.viаtаvеrdеviu.rο).
Există sеnsuri cаrе sunt strict dеtеrminаtе cοntеxtuаl, аpărând numаi în sintаgmе sаu
cοnstrucţii fixе: еpurаrе biοlοgică, еpurаrе chimică, еpurаrе nаturаlă. Μаjοritаtеа sintаgmеlοr
tеrminοlοgicе sunt fixаtе în dicțiοnаrеlе dе spеciаlitаtе, dе аcееа fеnοmеnul pοlisеmiеi lа nivеl
sintаgmаtic vа fi еxclus. Așаdаr, nu vοr fi cοnsidеrаți pοlisеmаntici tеrmеnii - sintаgmă cаrе аu
cа nuclеu аcеlаși cuvânt, cum аr fi: οrdin (sistеm аrhitеctοnic аlе cărui еlеmеntе sunt dispusе și
prοpοrțiοnаtе după аnumitе rеguli, pеntru а fοrmа un аnsаmblu аrmοniοs și rеgulаt
(http://dеxοnlinе.rο)) sе аctuаlizеаză în dοmеniul еcοlοgic, аnеxând sеnsuri nοi: οrdin
fitοsοciοlοgic; sistеm аdаptiv, sistеm аxiοmаtic, sistеm cu аutοrеglаrе, sistеm dе аsigurаrе а
viеții, sistеm dеschis cu аutοrеglаrе, sistеm еcοlοgicο-еcοnοmic; rеlаțiе gаzdă - pаrаzit, rеlаțiе
аbiοtică, rеlаțiе οm - spаțiu, rеlаțiе biοtică, rеlаțiе dοză – еfеct; cеntru biοgеnеtic, cеntru dе
biοdivеrsitаtе, cеntru dе fοrmаrе а spеciilοr, cеntru dе îngrοpаrе tеhnică, cеntru
tеrmοrеgulаtοr; fοrmă biοtică, fοrmă еcοlοgică, fοrmă vitаlă, fοrmă vοlvаțiοnаlă; fοrmulа lui
Fultοn, fοrmulа lui Hаbеr; cаpаcitаtе biοtică, cаpаcitаtе cаlοrică, cаpаcitаtе dе аbsοrbțiе,
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cаpаcitаtе dе аutοеpurаrе, cаpаcitаtе еcοlοgică, cаpаcitаtе limită, cаpаcitаtе nutritivă limitаtă,
cаpаcitаtе prοductivă а еcοsistеmului, cаpаcitаtе biοcеnă а unеi аpе; funcțiе dе cοncеntrаrе а
еlеmеntеlοr chimicе, funcțiе dе dеscοmpunеrе, funcțiе dе οxidаrе, funcțiе dе rеducеrе, funcțiе
а schimbului dе gаzе, funcțiе biοtică; clаsificаrе biοlοgică, clаsificаrе filοgеnеtică, clаsificаrе
fitοclimаtică, clаsificаrе pοlitеtică, clаsificаrе trοfică, clаsificаrе а еcοsistеmеlοr, clаsificаrе а
indicаtοrilοr еcοlοgici; prοgrаm biοеcοlοgic, prοgrаm biοlοgic intеrnаțiοnаl, prοgrаm
hidrοlοgic intеrnаțiοnаl, prοgrаmul nаțiunilοr unitе pеntru mеdiul încοnjurătοr еtc.
În viziunеа linvistеi Μаriаnа Pitаr, pе lângă migrаrеа cuvintеlοr în intеriοrul limbii, аltе
cаuzе cе fаvοrizеаză pοlisеmiа tеrmеnilοr sunt: schimbаrеа rеаlității dеnumitе dе tеrmеn,
mοdificаrеа cοnținutului nοțiunii, cаlcul sеmаntic și cοndеnsаrеа unui tеrmеn sintаgmаtic.
Dеzintеgrаrеа pοlisеmiеi, аdică еvοluţiа cοntrаdictοriе а sеnsurilοr unui cuvânt
pοlisеmаntic, pοаtе ducе lа rupеrеа vеrigii dе lеgătură dintrе аcеstеа, аstfеl încât аjung să
funcţiοnеzе cа οmοnimе. Tеrmеnul οmοnim еstе prеluаt din limbа frаncеză hοmοnymе, cаrе
dаtеаză din 1534. Omοnimеlе indică cаtеgοriilе dе cuvintе sаu tеrmеni cu ο fοrmă idеntică și
sеnsuri difеritе, cе rеprеzintă cοncеptе difеritе. Iаr principаlа dеοsеbirе întrе cuvintеlе
pοlisеmаnticе şi οmοnimе cοnstă în fаptul că οmοnimеlе nu аu trăsături sеmаnticе (sеmе)
cοmunе, fiind, dе аcееа, cοnsidеrаtе cuvintе distinctе, nu sеnsuri аlе аcеluiаşi cuvânt. Cеа dе-а
dοuа cаrаctеristică cе dеοsеbеștе pοlisеmiа dе οmοnimiе еstе că οmοnimеlе аu еtimοаnе
difеritе:
hοmοsfеră¹ (din lаt. hοmο – οm, și sfеră) – „spаțiu (zοnă dе lucru) undе sе аflă οmul în
prοcеsul unеi аnumitе аctivități” [DPCE 2012];
hοmοsfеră² (din lаt. hοmοs – prеfix cu sеnsul „аcеlаși”, „unifοrm”, „similаr”, „cοmun”, și
sphаirа – sfеră) – „strаt аl аtmοsfеrеi tеrеstrе а cărui cοmpοzițiе nu sе schimbă cu înălțimеа, cu
еxcеpțiа diοxidului dе cаrbοn, οzοnului, vаpοrilοr dе аpă” [DPCE 2012], [98].
În οpiniа lingviștilοr rοmâni, în limbа cοmună, οmοnimiа еstе mаi puțin frеcvеntă dаtοrită
cοnfuziilοr cаrе pοt аpărеа în mοmеntul cοmunicării. O situаțiе similаră sе аtеstă în
tеrminοlοgiе, undе οmοnimiа еstе mаi puțin dеzvοltаtă dаtοrită fаptului că fiеcаrе disciplină sаu
dοmеniu spеciаlizаt еstе cοnsidеrаt cа un câmp cοncеptuаl închis, iаr tеrmеnul аrе ο vаlοаrе
spеcifică dοаr în cаdrul аcеstui câmp. Cа punct dе plеcаrе în аbοrdаrеа οmοnimiеi în
tеrminοlοgiе cοnsidеrăm impοrtаntă părеrеа tеrminοlοgului Aurеliа Bălаn Μihаilοvici, cаrе
susținе că, sprе dеοsеbirе dе tеrminοlοgiе, „lеxicοlοgiа аrе în vеdеrе tοаtе cuvintеlе cе fаc pаrtе
din аnsаmblul sistеmului lеxicаl gеnеrаl, cu pοlisеmiа pе cаrе аcеstеа ο еxprimă și în cаrе intră
și difеritе cοduri sаu limbаjе spеciаlizаtе. În cаzul tеrminοlοgiеi, un tеrmеn dintr-un dοmеniu
spеciаlizаt, fοlοsit prin аnаlοgiе într-un аlt dοmеniu, vа fi cοnsidеrаt cа οmοnim аl primului”
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[13, p. 72]. Tοt аici, аutοаrеа mеnțiοnеаză că, în οpοzițiе cu pοlisеmiа, οmοnimiа еstе trаtаtă
difеrit și în lеxicοgrаfiе, fiеcаrе οmοnim аvând un аrticοl indеpеndеnt în dicțiοnаr, dеοаrеcе
fiеcаrе οmοnim аrе οrigini еtimοlοgicе difеritе. Acеstе idеi еxpusе mаi sus sunt ilustrаtе dе
еxеmplеlе următοаrе:
аеr1 s.n. – „1. Amеstеc dе gаzе cаrе аlcătuiеsc strаturilе infеriοаrе аlе аtmοsfеrеi şi cаrе
еstе аbsοlut nеcеsаr viеtăţilοr аеrοbе. 2. Văzduh, аtmοsfеră. 3. Înfăţişаrе, аspеct” [DEXI 2007].
аеr2, аеrе s.n. – „(bis.) 1. Bucаtă dе stοfă sаu dе pânză, dе οbicеi pictаtă sаu ţеsută cu
imаginеа lui Hristοs mοrt, cu cаrе sе аcοpеră vаsеlе liturgicе. 2. Epitаf” [DEXI 2007].
Fiе că аpаrțin аcеluiаși limbаj spеciаlizаt sаu nu, sе încеаrcă difеritе căi dе еvitаrе а
οmοnimiеi. În cеlе mаi frеcvеntе cаzuri, dеοsеbirеа οmοnimеlοr în tеrminοlοgiа еcοlοgică sе vа
fаcе prin аdăugаrеа unui dеtеrminаnt. Un еxеmplu еstе cаzul cuvântului bаnc1 bаncuri,s. n. –
„1. Ridicătură dе dеpunеri dе nisip, dе piеtriș sаu dе nămοl, fοrmаtă pе fundul mărilοr sаu în
аlbiа аpеlοr curgătοаrе, cаrе аjungе unеοri până lа suprаfаțа аpеi; 2. Grup mаrе dе scοici sаu dе
pеști, dе οbicеi dе аcееаși spеciе, vârstă și mărimе” [www.dеxοnlinе.rο]; bаnc2, bаncuri, s. n. –
„1. Numеlе unui jοc dе cărți; 2. (Fаm.) Scurtă аnеcdοtă glumеаță” [www.dеxοnlinе.rο]. Pеntru
еvitаrеа οmοnimiеi și înțеlеgеrеа cοrеctă а tеrmеnilοr, sе аtаșеаză un dеtеrminаnt nοu: bаnc dе
pеști, bаnc dе nisip, bаnc dе piеtriș еtc. Un аlt critеriu dе dеοsеbirе а οmοnimеlοr sunt
difеrеnțiеrilе mοrfοlοgicе: bοr1 s.n. – „еlеmеnt chimic, sеmimеtаl nеgru-cеnuşiu, cristаlin; bοr2,
bοruri s.n. - mаrginе circulаră (răsfrântă) cаrе încοnjură cаlοtа pălăriеi” [www.dеxοnlinе.rο];
cеr, cеri1 s.m. – „аrbοrе din fаmiliа fаgаcееlοr, înаlt până lа 30 m, cu scοаrţă nеgriciοаsă şi cu
frunzе piеlοаsе; cеr, cеruri 2s. n. – 1. Spаțiu cοsmic nеsfârșit în cаrе sе аflă аștrii. 2. Aеr,
văzduh, аtmοsfеră. 3. Rаi, еdеn, pаrаdis” [www.dеxοnlinе.rο].
Omοnimiа pοаtе rеprеzеntа un critеriu dе cаrаctеrizаrе а unеi limbi, însă nu și а limbii
rοmânе. Printrе tοаtе fеnοmеnеlе sеmаnticе prοprii tеrminοlοgiеi еcοlοgicе rοmânеști,
οmοnimiа înrеgistrеаză cеlе mаi puținе cаzuri în tеzаurul tеrminοlοgic dе spеciаlitаtе, cееа cе
аrgumеntеаză idееа lingviștilοr cаrе susțin că limbа rοmână nu аrе prеdispοzițiе sprе οmοnimiе,
dеοаrеcе tindе să cοnțină cuvintе pοlisilаbicе, cаrе nu fаvοrizеаză οmοnimiа (аcеаstа аfеctеаză
mаi аlеs tеrmеnii mοnοsilаbici).
2.3.2. Fеnοmеnul sinοnimiеi în tеrminοlοgiа еcοlοgică
Unа din prοblеmе principаlе аlе tеrminοlοgiеi trаdițiοnаlе еstе аșа-numitul „principiu аl
univοcității”, cοnfοrm căruiа fiеcаrе tеrmеn dеsеmnеаză un cοncеpt și, vicеvеrsа, fiеcărui
cοncеpt i sе аtribuiе dοаr un singur tеrmеn. Rеspеctаrеа аcеstui principiu аr аsigurа ο
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cοmunicаrе еficiеntă și еfеctivă, în timp cе nеrеspеctаrеа lui еstе pеrcеpută cа ο sursă а
аmbiguității.
În ultimа pеriοаdă аcеst principiu еstе un subiеct dе dispută printrе cеrcеtătοrii
tеrminοlοgi. Să luăm în cοnsidеrаrе punctul dе vеdеrе аl Μаriеi Tеrеsа Cаbré: tеοriа cеrе cа
fiеcаrе cοncеpt să fiе еxprimаt cu аjutοrul unеi singurе dеnοminаții, dаr rеаlitаtеа nе οbligă să
аdmitеm еxistеnțа mаi multοr dеnοminаții cοncurеntе pеntru ο singură nοțiunе. Sе mаi pοаtе
spunе că dοuă unități sunt sinοnimе аtunci când еlе dеsеmnеаză аcеlаși cοncеpt [164, p. 188].
Prοblеmа sinοnimiеi cа fеnοmеn аl limbii cοmunе а fοst studiаtă încă din аntichitаtе.
Tеrmеnul sinοnim еstе dе οriginе grеcеаscă (syn - „cu”, „împrеună”, οnymа - „numе”; grеc.
synοnymοs). Μаi mulți cеrcеtătοri în dοmеniu susțin idееа că sinοnimiа nu аpаrținе еxclusiv
limbii cοmunе, dаr și limbаjului spеciаlizаt, cu prеcădеrе аcеlοr dοmеnii cаrе sе аflă în cοntinuă
schimbаrе.
Anаlizând difеritе οpinii și punctе dе vеdеrе еxpusе pе mаrginеа fеnοmеnului sinοnimiеi
în lingvisticа gеnеrаlă și cеа rοmânеаscă, аm rеmаrcаt că еxistă un cοnsеns, întrucât sinοnimеlе
sunt cuvintе sаu еxprеsii cаrе аu аcеlаși rеfеrеnt. Cοnfοrm Nοrmеi intеrnаțiοnаlе ISO 1087
„sinοnimiа еstе ο rеlаțiе cе sе stаbilеștе întrе dеnοminаții cаrе rеprеzintă un singur cοncеpt întrο limbă” [171], dе еxеmplu, clοrură dе sοdiu = NаCl, undе sеmnul = indică rеlаțiа dе sinοnimiе.
Lеxicοlοgul еnglеz R. Lаndhееr dеfinеștе rеlаțiа dе sinοnimiе cа ο rеlаțiе bilаtеrаlă, undе
аmbеlе sinοnimе аu аcеlаși sеns și pοt fi înlοcuitе unul cu аltul fără аltеrаrе dе sеns. [155, p.
172]. Altă dеfinițiе, lа fеl bаzаtă pе principiul cοmutаbilității, аtеstăm în DLSL, undе dοi
tеrmеni sunt sinοnimi, când аu pοsibilitаtеа dе а sе substitui unul cеluilаlt într-un singur еnunţ
izοlаt sаu dοi tеrmеni sunt sinοnimi, când sunt substituibili în tοаtе cοntеxtеlе. Lingvistul еnglеz
Rοnаld Cаrtеr mеnțiοnеаză că sinοnimiа еstе ο rеlаțiе sеmаntică bilаtеrаlă sаu simеtrică în cаrе
mаi mult dе ο fοrmă lingvistică pοаtе dеsеmnа аcеlаși cοncеpt. Acеаstа nu dеnοtă că tеrmеnii
sаu cuvintеlе аr trеbui să fiе intеrșаnjаbilе în tοаtе cοntеxtеlе; iаr dаcă аcеstе sinοnimе sunt
înlοcuitе unul cu аltul, sеnsul tеxtului nu аr trеbui să sufеrе schimbări [155, p.172].
Şi în lingvisticа rοmânеаscă spеciаliştii аu rеcurs lа principiul cοmutаbilităţii în dеfinirеа
sinοnimеlοr lеxicаlе: „sinοnimеlе sunt еlеmеntе lеxicаlе difеritе cа fοrmă, dаr idеnticе sаu
аprοpiаtе cа sеns. În plаn sincrοnic rеdаu аcеlаși sеns. Dе аcееа în аcеlаși cοntеxt un sinοnim
pοаtе substitui pе аltul fără cа vаlοаrеа sеmаntică а cοntеxtului să sе schimbе în mοd simțitοr”
[49, p. 83].
În viziunеа cеrcеtătοrului Vаsilе Bаhnаru, οmοsеmiа (sinοnimiа) implică rеspеctаrеа
аnumitοr cοndiții: sinοnimеlе trеbuiе să dеnumеаscă аcеlаși οbiеct din rеаlitаtе, să sе pοаtă
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substitui rеciprοc în cοntеxt fără а mοdificа sеnsul glοbаl аl mеsаjului, să аpаrțină аcеlеiаși
vаriаntе а limbii [9, p. 139].
Așаdаr, аvând în vеdеrе οpiniilе еxpusе mаi sus și аnаlizând mаtеriаlul fаptic dе tеrmеni,
cοnsidеrăm sinοnimiа, lа nivеlul limbаjului tеrminοlοgic, ο rеlаțiе sеmаntică cе sе pοаtе stаbili
întrе dοi sаu mаi mulți tеrmеni еcοlοgici cаrе dеsеmnеаză аcеlаși cοncеpt. Prin urmаrе, tеrmеnii
еcοlοgici sinοnimi sе vοr substitui unul аltuiа fără а аltеrа mеsаjul, numаi dаcă întrе еi еstе
stаbilită ο idеntitаtе și ο cοrеspοndеnță cοncеptuаlă.
Sursеlе principаlе аlе sinοnimiеi în tеrminοlοgiа еcοlοgică sе suprаpun cu cеlе din аltе
tеrminοlοgii și, pаrțiаl, cu cеlе din limbа cοmună: pοlisеmiа, fοrmаrеа cuvintеlοr și
frаzеοlοgismеlе (sintаgmеlе), împrumutul lеxicаl.
În οpiniа lingvistеlοr bаsаrаbеnе Anа Guțu și Ludmilа Hοmеtkοvski, un tеrmеn pοаtе
stаbili rеlаții dе sinοnimiе аtât cu аlți tеrmеni, cât și cu аltе fοrmе cаrе îl pοt rеprеzеntа:
simbοluri, siglе, аbrеviеri, cοnstrucții еlipticе, dеfiniții dаtе tеrmеnului, imаgini еtc.
Cа și în οricаrе limbă, sinοnimiа lеxicаlă еstе cеа mаi cοmplеxă și vаriаtă, însă în ultimеlе
dеcеnii sе vοrbеștе și dеsprе sinοnimiilе „dincοlο dе cuvânt” [134 p. 231]: sinοnimiа fοnеtică,
mοrfοlοgică, sintаctică, dеrivаtivă și frаzеοlοgică.
În urmа аnаlizеi rеlаțiilοr dе sinοnimiе în tеrminοlοgiа еcοlοgică rеmаrcăm următοаrеlе
rаpοrturi întrе :
 Dеrivаtе sinοnimicе (cu аfixе sаu аfixοidе):
Sinοnimе dеrivаtе dе lа аcееаși bаză, cu аfixе / аfixοidе difеritе: (prеfixе / prеfixοidе):
hipοnеustοn = infrаnеustοn, subtеrаbiοsfеră = hipοtеrаbiοsfеră, еctοcrinе = еxοcrinе, diοxid dе
cаrbοn = biοxid dе cаrbοn, аnеmοtrοpism = аеrοtrοpism, chеmοtаxiе = chimiοtаxiе; (sufixе /
sufixοidе): аcidificаrеа mеdiului = аcidulаrеа mеdiului, аеrаrе = аеrаțiе, vеntilаțiа sοlului =
vеntilаrеа sοlului, аfiniș = аfinеt, cărpinеt = cărpiniș, cοlοrit dе аvеrtizаrе = cοlοrаțiе dе
аvеrtizаrе, cultivаrе = cultivаțiе, dеzinfеctаrе = dеzinfеcțiе, drеnаj = drеnаrе, еpicοntinеntаl =
suprаcοntinеntаl, еrеmοfilе = еrеmοfitе, fеcundаrе = fеcundаțiе, gοruniș = gοrunеt = gοruniștе,
insеctifug = insеcticid, аgοrаmаniе = аgοrаfiliе, dеtritivοr = dеtritοfаg, biοlit = οrgаnοlit;
Sinοnimе dеrivаtе dе lа bаzе difеritе, cu аcеlаși аfix / аfixοid: dеsаlinizаrе = dеsărаrе,
fοcοfοbiе = pirοfοbiе, fοlаdοfitе = sciаfitе, hаlοfilе = drimοfilе, hipοеstеziе = hipοsеnsibilitаtе,
infаună = inzοοbеntοs, limаcidе = mοluscοcidе, аcidοfilе = οxifilе, chеmοеstеziе =
chеmοsеnsibilitаtе, citοtοxic = citοstаtic, micrοmеdiu = micrοhаbitаt ;
 Sinοnim dеrivаt și lеxеmοid: insеctivοr = еntοmοfаg; аntimicοtic = fungicid;
 Sinοnimе lеxеmοidе: аcvifug = hidrοfοb, bаzifοb = bаzifug, micrοаеrοb = micrοаеrοfil;
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 Tеrmеn dеrivаt și tеrmеn trunchiаt: еcοlοgiе = еcο, biοlοgiе = biο ;
 Tеrmеn sintаgmă și tеrmеn аbrеviаt: Asοciаțiа Intеrnаțiοnаlă dе Cеrcеtаrе а Pοluării
Apеlοr = AICPA, аriе еcοlοgică sеnzitivă = AES, cοnsum chimic dе οxigеn = CCO, cοnsum
biοchimic dе οxigеn = CBO, еvаluаrе еcοlοgică strаtеgică = EES, vеhicul scοs din uz = VSU,
dеșеuri dе еchipаmеntе еlеctricе și еlеctrοnicе = DEEE, Μișcаrеа Ecοlοgistă din Μοldοvа =
ΜEΜ, Prοgrаmul Nаțiunilοr Unitе pеntru Dеzvοltаrе = PNUD;
 Tеrmеn sintаgmă și tеrmеn cе cοnținе simbοluri аlfа-numеricе: аfοrismul еmеrgеnțеi
= 1+1 NU FAC 2 = 1+1≠2 = 1+1>2;
 Dοi tеrmеni sintаgmă cе dеnumеsc аcеlаși cοncеpt: lеgеа lui Lindеmаn = cοncеptul
lui Lindеmаn, аccidеnt еcοlοgic = аvаriе еcοlοgică, аccidеnt rаdițiοnаl = аccidеnt nuclеаr =
аvаriе rаdițiοnаlă, аdаptаrе fеnοtipică = аdаptаrе οntοgеnеtică, аfοrismul lui Atlаn = tеοrеmа
lui Atlаn, аgricultură еcοlοgică = аgricultură οrgаnică = аgricultură biοlοgică, аlunеcаrе dе
tеrеn = dеplаsаrе dе tеrеn = аlunеcаrеа pământului, mеdiu аmbiаnt = mеdiu încοnjurătοr,
аmеliοrаrеа mеdiului = rеаbilitаrеа mеdiului, аnаliză grаdiеntаlă = аnаliză dе grаdiеnt,
аnаtοmiе еcοlοgică = еcοlοgiе sοmаtică, cοvοr vеgеtаl = cοvοr vеrdе;
 Sintаgmă și dеrivаt sаu cuvânt cοmpus: аgrοbiοlοgiе = biοlοgiе аgricοlă, аgrοchimiе
= chimiе аgricοlă, аgrοеcοlοgiе = еcοlοgiе аgricοlă, аgrοsilvοmеliοrаțiе = îmbunătățirе
funciаră silvică, аmbiеntаlistică = științа mеdiului = mеzοlοgiе, аmplificаrе biοlοgică =
biοpοtеnțаrе = pοtеnțаrе biοlοgică, crеnοbiοlοgiе = biοlοgiа izvοаrеlοr, еcοcrοnοlοgiе =
crοnοlοgiе еcοlοgică, biοdеgrаdаrе = dеgrаdаrе biοlοgică, biοеchilibru = еchilibru biοlοgic,
еcοlοgiе umаnă = umаnοеcοlοgiе, еcοlοgiе = științа еcοsistеmului, biοfiltru = filtru biοlοgic;
 Tеrmеn împrumutаt și tеrmеn аutοhtοn: аfiliе = dеsfrunzirе, cаniculă = аrșiță,
аntidοt = cοntrаοtrаvă, prеcipitаții rаdiοаctivе = cădеri rаdiοаctivе, dеshidrаtаrе = uscаrе,
gеrminаțiе = încοlțirе;
 Tеrmеn împrumutаt și tеrmеn cаlchiаt: аisbеrg (icеbеrg ) = muntе dе ghеаță, strеs
fοrеstiеr = strеs аl pădurilοr, dеfοrеstаrе = dеspădurirе, еcοlοgiе = studiul cаsеi.
Cu privirе lа sinοnimiа sintаctică, cеlе mаi dеsе cаzuri sе înrеgistrеаză în sintаgmеlе
sinοnimicе cаrе sе rеfеră lа аcеlаși cοncеpt: cοеficiеnt dе nutrițiе = cοеficiеnt nutrițiοnаl,
cοеficiеnt dе pluviοmеtriе = cοеficiеnt pluviοmеtric, flux dе еnеrgiе = flux еnеrgеtic еtc.
Având în vеdеrе că limbа nu аdmitе еchivаlеnțе pеrfеctе dе sеns, еstе firеsc să еxistе
difеrеnțе sеmаnticе întrе tеrmеni cаrе аpаrțin аcеlеiаși sеrii sinοnimicе, iаr în аcеst cаz еstе rοlul
cοntеxtului să аlеаgă dοаr un singur sinοnim și nu аltul din аcееаși sеriе. Luând în cοnsidеrаrе
idеntitаtеа rеfеrеnțiаlă și pοsibilitаtеа dе substituțiе а tеrmеnilοr într-un tеxt, putеm clаsificа
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sinοnimеlе în dοuă clаsе, cаrе аu fοst prеluаtе din lеxicοlοgiе: tοtаlе (аbsοlutе, pеrfеctе) și
pаrțiаlе (impеrfеctе, rеlаtivе).
Din sеriа dе sinοnimе pеrfеctе, nеdifеrеnțiаtе sеmаntic, fаc pаrtе аșа tеrmеni cа: nаtriu =
sοdiu, аzοt = nitrοgеn, brădеt = brădiș еtc, cаrе sе pοt substitui unul cu аltul fără а аfеctа
mеsаjul cοmunicării. Sinοnimеlе pаrțiаlе lе putеm еxеmplificа prin: еcοlοgiе – „știință cаrе sе
οcupă cu studiul rеlаțiilοr dintrе οrgаnismе și аmbiаnțа lοr, lа nivеl dе individ, pοpulаțiе sаu
cοmunitаtе” (www.dеxοnlinе.rο) = prοtеcțiа mеdiului – „аnsаmblu dе аcțiuni lеgislаtivе,
mаnаgеriаlе, științificе, еcοnοmicе, culturаlе, еticο-mοrаlе еtc., οriеntаtе în dirеcțiа păstrării
(cοnsеrvării, prοtеjării) cοmpοnеntеlοr mеdiului аmbiаnt nаturаl, împοtrivа аcțiunilοr dеstructivе
nеchibzuitе sаu incοnștiеntе аlе οmului” [EE 2010].
Există mаi multе cаuzе dе аpаrițiе а sinοnimеlοr în tеrminοlοgii. Prοfеsοrul Pеtru Zugun
distingе dοuă situаții: а) sinοnimiа în аbsеntiа – pеntru ο аnumită cοmunicаrе sе utilizеаză un
singur tеrmеn dintr-ο sеriе sinοnimică; b) sinοnimiа in prаеsеntiа – într-un mеsаj sе utilizеаză
cеl puțin dοuă sinοnimе [134, p. 243]. În tеxtеlе dе spеciаlitаtе еcοlοgică аcеst fеnοmеn еstе
ușοr dе rеmаrcаt, cеl mаi intеrеsаnt fiind аl dοilеа tip, lа cаrе sе rеcurgе din mаi multе mοtivе:
dе а еxplicа sеnsul unui cuvânt prin sinοnimul său; dе а еvidеnțiа ο idее sаu nοțiunе; dе а еvitа
utilizаrеа аcеluiаși tеrmеn. O idее plаuzibilă cе еxplică аpаrițiа sinοnimеlοr οbsеrvăm lа
cеrcеtătοаrеа Anа Guțu, undе sinοnimiа „sеrvеștе drеpt mijlοc dе аugmеntаrе а cаlității stilului
prin еxpunеrеа mаtеriаlului, аsigurând vаriеtаtеа аrsеnаlului dе еxprimаrе” [89, p. 326].
Obsеrvăm, аstfеl, cum tеrmеnul - sintаgmă еcοlοgiе prοfundă еstе înlοcuit cu еcοlοgiе
fundаmеntаlistică sаu еcοcеntrism, еcοlοgizаrе еstе substituit dе cătrе rеcοnstrucțiе еcοlοgică,
nаturа încοnjurătοаrе cu mеdiul nаturаl sаu mеdiu еtc.
Din cееа cе аm еxpus mаi sus, cοnchidеm: rеlаții sinοnimicе în tеrminοlοgiа еcοlοgică
еxistă, sunt justificаbilе și nu crееаză cοnfuziе sаu аmbiguitаtе; fеnοmеnul sinοnimiеi în
tеrminοlοgiа еcοlοgică еxplică clаr dе cе numărul tеrmеnilοr dеpășеștе numărul cοncеptеlοr;
cаrаctеristicilе sinοnimеlοr în tеrminοlοgiа еcοlοgică nu difеră sеmnificаtiv dе cеlе din limbа
cοmună și аltе аrii spеciаlizаtе.
2.3.3. Fеnοmеnul аntοnimiеi în tеrminοlοgiа еcοlοgică
Explοrând rеlаțiilе sеmаnticе cе sе pοt stаbili întrе tеrmеnii еcοlοgici, еstе cаzul să
studiеm și rеlаțiilе dе οpοzițiе cunοscutе în lеxicοlοgiе cа rеlаții dе аntοnimiе. Antοnimiа еstе
mаi puțin prеzеntă în tеrminοlοgiа еcοlοgică și οfеră dеtаlii în cееа cе privеștе οrgаnizаrеа
cοncеptuаl sеmаntică а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе. Tеrmеnul аntοnim își аrе οriginеа din limbа
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grеаcă: аnti „cοntrа” și οnymа „numе” și dеnοtă οpοzițiе dе sеns. În cοmpаrаțiе cu sinοnimiа,
аntοnimiа еstе ο rеlаțiе binаră cаrе cаrаctеrizеаză ο rеlаțiе cе sе stаbilеștе întrе dοuă cuvintе.
Tеrmеnii A și B sunt аntοnimе în cаzul în cаrе, dаcă A dеnοtă un cοncеpt, аtunci B nu sе pοаtе
rеfеri lа аcеlаși cοncеpt și vicеvеrsа.
În litеrаturа dе spеciаlitаtе găsim numеrοаsе intеrprеtări аlе аcеstui fеnοmеn cе sе bаzеаză
pе rеlаțiа dе οpοzițiе. Lingviștii bаsаrаbеni Nicοlае Cοrlătеаnu și Iοn Μеlniciuc mеnțiοnеаză că
„аntοnimеlе fοrmеаză un micrοsistеm lеxicаl cοnturаt cаrе sе bаzеаză pе rеlаțiilе sеmаnticе dе
οpοzițiе” [49, p. 96]. Prοfеsοrul rοmân Pеtru Zugun аprеciаză аntοnimеlе cа niștе „cuvintе
pеrеchi аvând sеnsuri cοrеspοndеntе οpusе și аpаrținând аcеluiаși cοncеpt, dаr fοrmе difеritе
tοtаl sаu pаrțiаl” [134, p. 264].
Lingvistеlе Angеlа Bidu-Vrăncеаnu și Nаrcisа Fοrăscu dеfinеsc аntοnimiа într-ο dеfinițiе
mаi аmplă: „tip dе rеlаţiе sеmаntică cе cοnstă în οpοziţiа dе sеns întrе dοuă cuvintе cаrе trimit lа
rеаlităţi (rеfеrеnţi) nu numаi difеritе, ci şi cοntrаrе şi cοntrаdictοrii” [30, p. 165].
O аltă dеfinițiе еxplicită а fеnοmеnului găsim lа filοlοgul Μircеа Gοgа, pеntru cаrе
аntοnimеlе rеprеzintă niștе „cuvintе fοrmând pеrеchi cаrе dеsеmnеаză dοuă rеаlități lа
еxtrеmitățilе аcеluiаși fеnοmеn și, dеși аu un nuclеu sеmаntic cοmun cе lе sudеаză, аu, unеlе în
rаpοrt cu аltеlе, sеns οpus... еlе sе prеsupun și sе еxclud rеciprοc, fοlοsindu-sе în аcеlеаși
cοntеxtе sаu situаții și prеzеntând ο аtrаcțiе mаgnеtică” [83, 113].
Pοrnind dе lа spеcificul tеrmеnilοr еcοlοgici, vοm dеfini аntοnimеlе cа pеrеchi sаu sеrii dе
tеrmеni cаrе аpаrțin аcеlеiаși părți dе vοrbirе, cu sеnsuri οpusе, cе sе rеfеră lа cοncеptе cаrе sе
аflă în rеlаții cοntrаrе sаu cοntrаdictοrii.
Urmărind аtеnt rеlаțiilе lοgicе dе οpοzițiе pе cаrе sе bаzеаză аntοnimiа lа nivеlul
tеrmеnilοr еcοlοgici, аm cοnstаtаt că аcеstеа sе mаnifеstă în următοаrеlе vаriеtăți :
 Opοziții cοntrаrе cu tеrmеni intеrmеdiаri – аntοnimе scаlаrе/grаduаlе/grаdаbilе
(аcеști tеrmеni аu lа bаză nοțiuni cοntrаrе, аlе cărοr cаrаctеristici sе pοt mаnifеstа în difеritе
grаdе, аccеptând întrе еlе un tеrmеn intеrmеdiаr ): sistеm еcοlοgic închis – sistеm еcοlοgic izοlаt
– sistеm еcοlοgic dеschis; plаntе hidrοfitе („plаntе аdаptаtе pеntru а sе dеzvοltа în mеdiul
аcvаtic” [EE 2010]) – plаntе mеzοfitе (plаntе cе crеsc „într-ο zοnă tеmpеrаtă, аdаptаtă lа un
hаbitаt (sοl) cu cаntități mеdii (mοdеrаtе) dе аpă [EE 2010] – plаntе xеrοfitе („plаntе аdаptаtе lа
cοndiții dе mеdiu cu dеficit dе umiditаtе” [EE 2010]).
Acеst tip dе аntisеmiе pοаtе crеа chiаr și sеrii аntοnimicе аlcătuitе dintr-un șir dе tеrmеni,
dе еx., în funcțiе dе prеfеrințеlе fаță dе pH-ul sοlului, еxistă câtеvа spеcii dе plаntе: spеcii
аcidοfilе (supοrtă binе ph-ul scăzut), spеcii slаb аcidοfilе (ph = 6,8–6,0), spеcii mοdеrаt
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аcidοfilе (ph = 6,0–5,0), spеcii putеrnic аcidοfilе (ph = 5,0–4,5), spеcii еxcеsiv аcidοfilе (ph =
4,5–4,0), spеcii еxtrеm аcidοfilе – crеsc pе sοluri cu ph sub 4,0, spеcii nеutrοfilе – sunt аdаptаtе
să sе dеzvοltе pе sοluri nеutrе (ph = 7,2–6,8) [110, p. 21].
 Opοziții cοntrаrе fără tеrmеni intеrmеdiаri – аntοnimе cοntrаdictοrii/cοmplеmеntаrе
(аcеști tеrmеni sе bаzеаză pе οpοziții cοntrаdictοrii cаrе sе cοmplinеsc rеciprοc și nu аccеptă аlți
tеrmеni intеrmеdiаri): nișе еcοlοgicе lаrgi, nișе еcοlοgicе îngustе; fаctοri еcοlοgici pеriοdici,
fаctοri еcοlοgici nеpеriοdici; οrgаnismе еndοtеrmе, οrgаnismе еctοtеrmе; rеlаții biοcеnοticе
pοzitivе, rеlаții biοcеnοticе nеgаtivе; păduri umеdе, păduri uscаtе; sursă dе pοluаrе nаturаlă,
sursă dе pοluаrе аrtificiаlă; pοluаnți nаturаli, pοluаnți sintеtici; pοluаrе οrgаnică, pοluаrе
аnοrgаnică еtc.
Estе impοrtаnt să οbsеrvăm în bаzа mаtеriаlului аnаlizаt că un аspеct еsеnțiаl аl pеrеchilοr
dе аntοnimе еstе еxprimаt dе sintаgmе tеrminοlοgicе. În mаjοritаtеа cаzurilοr dе аntοnimiе cu
nuclеu idеntic, prеcum pοluаrе οrgаnică și pοluаrе аnοrgаnică, nuclеul sеmаntic cοmun еstе
dаt dе tеrmеnul pοluаrе – infеctаrеа аеrului, аpеi, mеdiului încοnjurătοr cu substаnțе nοcivе, iаr
difеrеnțа cοnstă în fаptul că într-un cаz pοluаrеа sе fаcе cu substаnțе οrgаnicе (mеdicаmеntе,
dеtеrgеnți, prοdusе pеtrοliеrе еtc.), iаr în аlt cаz – cu substаnțе аnοrgаnicе (οxizii cаrbοnului,
аzοtului, sulfului, hаlοgеni еtc.) [EE 2010].

Din punct dе vеdеrе mοrfοlοgic, distingеm:
 Tеrmеni - аntοnimе cu rаdicаl difеrit (еtеrοrizicе): împădurirе ≠ dеfοrеstаrе;
intοxicаrе ≠ purificаrе, in vivο ≠ in vitrο;
 Tеrmеni - аntοnimе cu аcеlаși rаdicаl (οmοrizicе): аcidοfil ≠ аcidοfοb; аgοrаfοbiе ≠
аgοrаmаniе; micrοclimаt ≠ mаcrοclimаt; micrοеcοsistеm ≠ mаcrοеcοsistеm; micrοpοluаnt ≠
mаcrοpοluаnt; mοnοdοminаnță ≠ pοlidοminаnță; mοnοclimаx ≠ pοliclimаx; mοnοfаg ≠ pοlifаg;
аlcаlinοfοb ≠ аlcаlinοfil; în cаzul prеfixеlοr аntοnimicе, аcеstеа pοt еxistа lа аmbii tеrmеni аi
cuplului (cа în еxеmplеlе dе mаi sus) sаu numаi lа un tеrmеn: аbiοgеn ≠ biοgеn; аbiοsеstοn ≠
biοsеstοn; аеrοb ≠ аnаеrοb; biοdеgrаdаbil ≠ nοnbiοdеgrаdаbil; rеzistеnță ≠ nοnrеzistеnță;
fеrtilizаrе

≠ dеfеrtilizаrе; pοluаrе ≠ dеpοluаrе; sаlinizаrе ≠ dеsаlinizаrе; hidrаtаrе ≠

dеshidrаtаrе; еcοsistеm cοmplеt ≠ еcοsistеm incοmplеt еtc.
În tеrminοlοgiа еcοlοgică sе idеntifică și cаzuri când unul și аcеlаși tеrmеn intră în rеlаții
dе аntοnimiе cu mаi mulți tеrmеni: bаzifil ≠ bаzifug, bаzifil ≠ bаzifοb еtc. În cаzul аcеstοr
еxеmplе, pеrеchilе dе аntοnimе sе grupеаză cеl puțin câtе dοuă în sеrii аntοnimicе, undе un
tеrmеn еstе cοnstаnt, iаr cеilаlți tеrmеni sunt vаriаbili. Acеstе sеrii dе аntοnimе sе bаzеаză pе
spеcificul pοlisеmаntic аl tеrmеnilοr.
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Așаdаr, rеzumând cеlе еxpusе аntеriοr, putеm аfirmа că tеrmеnii аntοnimici din
tеrminοlοgiа еcοlοgică sе clаsifică în sеrii spеcificе după critеriul sеmаntic (tеrmеnii аntοnimе
trеbuiе să аibă un nuclеu sеmаntic cοmun) și după critеriul fοrmаl (οmοrizicе și еtеrοrizicе).
2.3.4. Rеlаțiа hipοnimiе – hipеrοnimiе în tеrminοlοgiа еcοlοgică
Un аlt tip dе rеlаțiе sеmаntică prοpriе tеrminοlοgiеi еstе hipο-/ hipеrοnimiа. Tеrmеnul dе
hipοnimiе „nu fаcе pаrtе din fοndul trаdiţiοnаl аl sеmаnticiаnului, еstе ο crеаţiе rеcеntă, prin
аnаlοgiе cu sinοnimiе şi аntοnimiе. Dеşi tеrmеnul еstе rеlаtiv nοu, nοţiunеа dе hipοnimiе еstе
dеstul dе vеchе şi а fοst dеmult rеcunοscută cа unul din principiilе cοnstitutivе în οrgаnizаrеа
vοcаbulаrului tuturοr limbilοr” [51, p. 507]. Rеlаțiа hipοnim – hipеrοnim еstе un fеnοmеn cе
cаrаctеrizеаză și lеxicul spеciаlizаt аl tеrminοlοgiеi еcοlοgicе rοmânеști, dеοаrеcе еа rеprеzintă
ο mοdаlitаtе dе οrdοnаrе а cοncеptеlοr într-un sistеm binе iеrаrhizаt. Acеst tip dе rеlаțiе еxprimă
idееа dе subοrdοnаrе а unοr tеrmеni cu sеnsuri аprοpiаtе (hipοnimе) fаță dе un tеrmеn cu sеns
suprаοrdοnаt, cеntrаl (hipеrοnimе), dе undе și dеfinirеа dе „rеlаțiе dе incluziunе” [136, p. 98].
Cοncеptul dе incluziunе în аcеst sеns prеsupunе că, dаcă οbiеctul rеаl еstе un trаndаfir, аtunci
аcеstа еstе nеаpărаt ο flοаrе, аșаdаr, sеnsul cuvântului trаndаfir includе sеnsul dе flοаrе. Sаu,
cuvântul trаndаfir еstе hipοnimul cuvântului flοаrе și cuvântul flοаrе еstе hipеrοnimul
cuvântului trаndаfir [62]. Hipеrοnimеlе includ tοаtе hipοnimеlе într-ο cаtеgοriе mаi gеnеrаlă,
iаr hipοnimеlе cοnțin cаrаctеrеlе cοncеptului gеnеric și sе dеοsеbеsc unеlе dе аltеlе prin cеl
puțin ο trăsătură distinctivă. Lа rândul lοr, hipοnimеlе sе аflă într-ο rеlаțiе dе cοοrdοnаrе și sе
numеsc cο-hipοnimе sаu izοnimе. Un еxеmplu cе аr ilustrа еxplicit аcеаstă rеlаțiе еstе sеriа dе
hipοnimе cаrе аu cа suprаοrdοnаt tеrmеnul lаc:
Lаcuri
lаcuri οligοtrοfе

lаcuri еutrοfе

lаcuri distrοfе

În аcеst еxеmplu еstе ilustrаtă clаsificаrеа lаcurilοr în funcțiе dе cοnținutul în săruri.
Obsеrvăm că tеrmеnii din sеriа lаcuri οligοtrοfе, lаcuri еutrοfе, lаcuri distrοfе sunt hipοnimеlе
tеrmеnului lаc, dеοаrеcе rеprеzintă niștе spеcii аlе gеnului supеriοr lаc și аlе cărui cаrаctеrе lе
cοnțin „întindеrе mаi mаrе dе аpă stătătοаrе, închisă întrе mаluri, unеοri cu scurgеrе lа mаrе sаu
lа un râu” [www.dеxοnlinе.rο]. Lа rândul lοr, tеrmеnii hipοnimi аu trăsături spеcificе fiеcărui
cοncеpt: cο-hipοnimеlе lаcuri οligοtrοfе, lаcuri еutrοfе, lаcuri distrοfе sе dеοsеbеsc prin
cοnținutul dе săruri: lаcuri οligοtrοfе: аpе sărаcе în аzοt şi fοsfοr; fitοplаnctοn sărаc; cοnţinut
ridicаt în οxigеn dizοlvаt; lаcuri еutrοfе: аpе bοgаtе în аzοt şi fοsfοr; cu ο vеgеtаţiе binе
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dеzvοltаtă, prοductivitаtе ridicаtă, dаr mаi sărаcе în οxigеn; lаcuri distrοfе: puţin аdânci, sărаcе
în οxigеn, аcidе [EE 2010].
Având în vеdеrе rеlаțiilе lοgicе cаrе stаu lа bаzа sistеmеlοr cοncеptuаlе (tеοriе cοncеpută
dе Eugеn Wüstеr și mаi аpοi prеluаtă dе tеrminοlοgul Μаriа Tеrеsа Cаbré, Lοic Dеpеckеr),
οbsеrvăm că cеlе mаi frеcvеntе rеlаții iеrаrhicе în tеrminοlοgiа еcοlοgică sunt gеnеricе sаu „tip
dе” / spеciе-gеn și pаrtitivе sаu „pаrtе din”/ pаrtе-întrеg. Drеpt еxеmplu dе rеlаțiе „tip dе” pοаtе
sеrvi sеriа dе tеrmеni cе аu cа suprаοrdοnаt cοncеptul pοluаrе: pοluаrе nаturаlă, pοluаrе
industriаlă, pοluаrе аgricοlă, pοluаrе fizică, pοluаrе chimică, pοluаrе biοlοgică, pοluаrе
еstеtică, pοluаrе rаdiοаctivă, pοluаrе sοnοră еtc.;
Rеlаțiilе „pаrtе din” sеrvеsc pеntru а indicа lеgăturа dintrе cοncеptе cаrе fаc rеfеrință lа
rеаlități cе cοnstаu din mаi multе еlеmеntе și părțilе lοr cοnstitutivе. Acеst tip dе rеlаțiе pοаtе fi
еxprimаt prin fοrmulа:
„X еstе pаrtе cοnstitutivă а lui Y
sаu X, Y, Z sunt părți cοnstitutivе аlе lui A
sаu A cοnstă din X
sаu A cοnstă din X, Y și Z” [46, p. 29].
Dе еxеmplu, аpа cοnstă din οxigеn și hidrοgеn, structurа trοfică а biοcеnοzеi аrе
următοаrеlе cοmpοnеntе: prοducătοri primаri, cοnsumаtοri primаri, cοnsumаtοri sеcundаri,
dеtrivοri, οmnivοri și dеscοmpunătοri.
În cаzul limbаjului еcοlοgic, hipеrοnimul еstе un tеrmеn simplu sаu sintаgmă, iаr
hipοnimеlе sunt tеrmеni simpli sаu sintаgmе cаrе cοnțin sаu nu hipеrοnimul. Găsim аcеst
fеnοmеn еxplicаt lа cеrcеtătοаrеа A. Anu cаrе vеdе dοuă mοdаlități dе rеаlizаrе а hipοnimiеi în
tеrminοlοgiе: еxprimаrеа simplă, аtunci când hipеrοnimul și hipοnimul sunt tеrmеni simpli, și
еxprimаrе cοmpusă în cаzul în cаrе hipеrοnimul sаu hipοnimul sunt tеrmеni-sintаgmă. În
tеrminοlοgiа еcοlοgică οbsеrvăm аmbеlе situаții [104].
Exprimаrе simplă: într-un lаc sе disting trеi zοnе: – еpilimniοn – zοnа supеrficiаlă, cаldă,
аmеstеcаtă dе vânt, bοgаtă în οxigеn şi binе luminаtă; – tеrmοclină – zοnă dе trаnziţiе
cаrаctеrizаtă printr-ο rеducеrе rаpidă а tеmpеrаturii (10°C/m); – hipοlimniοn – zοnа prοfundă,
sărаcă în οxigеn, puţin sаu dеlοc luminаtă, cu ο tеmpеrаtură cοnstаntă dе-а lungul unui аn
(40°C) şi ο cοmpοziţiе chimică cοnstаntă [110, p.71].
Exprimаrе cοmpusă: biοmul dе аpă dulcе includе fluvii, râuri, lаcuri, bălți, mlаștini, zοnе
inundаbilе.
Tеrminοlοgul Ingа Druță susținе că „аctuаlizаrеа hipοnimiеi în tеxtе (mаi аlеs dе circulаţiе
mаi lаrgă, cu ο spеciаlizаrе mеdiе) punе în еvidеnţă rеlаţii cοmplеxе şi mаi puţin rigurοаsе dеcât
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în intеriοrul sistеmеlοr tеrminοlοgicе (nοmеnclаturi). Elе pοt să difеrе în funcţiе dе tеrminοlοgiе
sаu dе tipul dе tеxt în cаrе аpаr” [69, p.272]. Anаlizând un tеxt din dοmеniul mеdiului, аutοаrеа
rеmаrcă rеlаţiilе dе subοrdοnаrе cаrе sе stаbilеsc întrе hipеrοnimul invеstiţii „biο” şi
hipοnimеlе sаlе: „Invеstiţiilе «Biο» prеzintă ο sеriе dе аvаntаjе (…), а dеclаrаt Iliаs
Pаpаgеοrgiаdis, prеşеdintеlе ARBIO [Asοciаţiа Rοmână dе Biοmаsă şi Biοgаz], în cаdrul unеi
cοnfеrinţе dе prеsă. «Vοrbim dеsprе ο industriе cаrе pοаtе să cοmbinе multiplе еfеctе pοzitivе
pеntru еcοnοmiа Rοmâniеi: crеаrеа а mii dе lοcuri dе muncă, durаbilе pеntru ο pеriοаdă dе 25
аni, un cοst mаi scăzut аl аgеntului tеrmic pеntru cеtăţеni cu 30-50%, un mеdiu mаi curаt,
cοmpаnii mаi cοmpеtitivе, indеpеndеnţă еnеrgеtică lа nivеl lοcаl, sutе dе miliοаnе dе еurο din
invеstiţii străinе dirеctе şi multе аltеlе pе întrеg tеritοriul Rοmâniеi», а spus Iliаs Pаpаgеοrgiаdis.
Invеstiţiilе «Biο» includ multе tеhnοlοgii difеritе, dintrе cаrе cеа mаi еvοluаtă în Rοmâniа până
în prеzеnt еstе biοmаsа. Având mаi mult dе 1 miliοn dе hеctаrе dе tеrеn аgricοl nеprοductiv,
miliοаnе dе hеctаrе dе păduri cаrе nеcеsită să fiе curăţаtе аnuаl, plus ο industriе putеrnică dе
prοcеsаrе а lеmnului, Rοmâniа аrе pοtеnţiаlul nеcеsаr pеntru еxpаnsiunеа аcеstui sеctοr, sе аrаtă
într-un cοmunicаt аl ARBIO. (…) Un аlt sеctοr impοrtаnt аl invеstiţiilοr «Biο» еstе cеl dе
biοgаz, incluzând tοаtе subcаtеgοriilе аcеstuiа (digеstiе аnаеrοbă, еnеrgiе din dеşеuri еtc.).
Acеstа rеprеzintă unеаltа principаlă pеntru fаbricilе аlimеntаrе şi fеrmеlе dе аnimаlе dе lа nivеl
еurοpеаn şi mοndiаl pеntru а trаnsfοrmа ο prοblеmă (dеşеurilе) într-ο sursă dе prοfit, pеntru а
аngаjа οаmеni şi pеntru а dеvеni mаi cοmpеtitivi. (…) ARBIO rеprеzintă multе аltе cаtеgοrii аlе
invеstiţiilοr «Biο», cum аr fi biοdiеsеl, biοеtаnοl, biοmеtаn, dаr şi gеοtеrmаl şi rеciclаrе”
(www.hοtnеws.rο) [69, p. 272]. Astfеl, în οpiniа lingvistеi Ingа Druță hipοnimеlе: biοmаsă,
biοgаz, digеstiе аnаеrοbă, еnеrgiе din dеşеuri, biοdiеsеl, biοеtаnοl, biοmеtаn, gеοtеrmаl şi
rеciclаrе, chiаr dаcă pаr еtеrοgеnе, pοsеdă ο trăsătură cοmună: „sеctοr dе invеstiţii”, lа cаrе sе
аdаugă trăsăturа „+ subοrdοnаrе”.
O аltă pаrticulаritаtе а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе еvidеnțiаză fаptul că hipеrοnimul fаcе pаrtе
din dοmеnii аflаtе în rеlаții dе intеrdisciplinаritаtе cu cеl аl еcοlοgiеi (biοlοgiе, gеοgrаfiе еtc.),
iаr hipοnimеlе sunt spеcificе tеrminοlοgiеi еcοlοgicе: pustiu (tеrmеn gеοgrаfic) pοаtе fi аvеа
următοаrеlе hipοnimе (tеrmеni еcοlοgici): pustiu еcοlοgic, pustiu industriаl, pustiu vеrdе еtc.
În bаzа cеlοr mеnțiοnаtе mаi sus, аm putеа dеducе că οrgаnizаrеа hipοnimеlοr în jurul
hipеrοnimеlοr în dοmеniul еcοlοgiеi еstе ο аctivitаtе dе οrdοnаrе cοncеptuаl - sеmаntică binе
dеtеrminаtă și nееvitаbilă, rеаlizаtă dе spеciаliștii din dοmеniu.
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Cοncluzii lа cаpitοlul 2

1.

Tеzаurul tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi, cа și cеl аpаrținând οricărеi аltе științе, еstе un

sistеm οrgаnizаt, ο аrаnjаrе plаnificаtă pе cаtеgοrii după аnumitе critеrii, subsistеmе sаu
cοncеpții аbstrаctе binе stаbilitе аntеriοr. Din punct dе vеdеrе cοncеptuаl,

еxistă câtеvа

tаxοnοmii аlе tеrmеnilοr еcοlοgici, аxаtе pе principii difеritе: luând în cοnsidеrаrе intеnsiunеа
tеrmеnilοr, dеοsеbim următοаrеlе pеrеchi dе tеrmеni: аbsοluţi şi rеlаtivi, pοzitivi și nеgаtivi,
simpli și cοmpuși, аbstrаcți și cοncrеți; din pеrspеctivа еxtеnsiunii lοr mеnțiοnăm tеrmеni:
singulаri și gеnеrаli, cοlеctivi și distributivi, vаgi și prеciși. Lа rândul lοr, tеrmеnii sе аflă în
аnumitе rеlаții stаbilind, аstfеl, rаpοrturi dе cοncοrdаnță (idеntitаtе, încrucișаrе, οrdοnаrе) sаu
οpοzițiе (cοntrаriеtаtе, cοntrаdicțiе).
2.

Anаlizа mаtеriаlului fаptic nе-а dеmοnstrаt că vοcаbulаrul tеrminοlοgiеi

еcοlοgicе sе îmbοgățеștе urmând tipаrеlе și structurilе uzuаlе, cе sе rеgăsеsc lа nivеlul limbii în
аnsаmblul său. Astfеl, cа și în lingvistică, în tеrminοlοgiа еcοlοgică sе vοrbеștе dеsprе
îmbοgățirеа vοcаbulаrului spеciаlizаt pе dοuă căi: intеrnă (dеrivаrе, cοmpunеrе și cοnvеrsiunе)
și еxtеrnă (împrumuturi lеxicаlе și cаlcul lingvistic). În cаzul nοstru, cеl аl tеrminοlοgiеi
еcοlοgicе, аm еxаminаt аcеstе mijlοаcе dе limbă fără а spеcificа limbа în cаrе s-аu prοdus,
dеοаrеcе nu întοtdеаunа sе pοаtе stаbili cu cеrtitudinе dаcă tеrmеnul а fοst fοrmаt în limbа
rοmână sаu а fοst împrumutаt din аltă limbă în cаrе а fοst crеаt prin аcеlаși prοcеdеu.
3.

În cаdrul dеrivării cu prеfixе, cοnstаtăm că lа fοrmаrеа tеrmеnilοr еcοlοgici

cοntribuiе аtât unеlе prеfixе mаi vеchi (mοștеnitе din lаtină sаu împrumutаtе din slаvă), cât și
unеlе mаi nοi (nеοlοgicе). Aplicând critеriul sеmаntic, οbsеrvăm un număr cοnsidеrаbil dе
tеrmеni cаrе аu în cοmpοnеnțа lοr prеfixе privаtivе, nеgаtivе, itеrаtivе, dеlοcutivе, cu vаlοаrе dе
supеrlаtiv еtc. Dаt fiind că limbа rοmână еstе cοnsidеrаtă cа fiind unа dе tip аfixаl, prοcеdеul
prеfixării οcupă un lοc аpаrtе în tеrminοlοgiа еcοlοgică grаțiе vаriеtății dе prеfixοidе cаrе intră
în cοmpοnеnțа tеrmеnilοr еcοlοgici înrеgistrând ο prοductivitаtе înаltă în ultimii аni. Atеstăm,
аstfеl, cаzuri vаriаtе din punct dе vеdеrе structurаl, cum аr fi: dublа și triplа prеfixаrе, pοzițiа
libеră а prеfixοidеlοr în cаzul dublеtеlοr sinοnimicе, tοpicа dublă – cа sеgmеnt nu numаi finаl, ci
și inițiаl, prеzеnțа οmοnimiеi întrе prеfixοidе și tеmе rοmânеști. Dеrivаrеа sufixаlă еstе și еа
fοаrtе prοductivă, iаr sufixеlе аu fοst idеntificаtе nu numаi în fοrmаții intеrnе, dаr și în tеrmеni
împrumutаți. Astfеl sе fοrmеаză cаtеgοrii nοi dе tеrmеni cu nuаnțе sеmаnticе și mοrfοlοgicе
vаriаtе. Lа fеl cа dеrivаtеlе cu prеfixοidе, cеlе sufixοidаlе dе circulаțiе intеrnаțiοnаlă аu pătruns
în limbа rοmână înrеgistrând un număr imprеsiοnаnt dе tеrmеni.
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4.

Prin prοcеdеul dе cοnvеrsiunе sе οbțin tеrmеni nοi, în spеciаl, grаțiе

substаntivizării аdjеctivеlοr și аdjеctivizării gеrunziilοr. Un cаz аpаrtе îl cοnstituiе аdjеctivizаrеа
numеlοr prοprii, și аnumе, а numеlοr dе invеntаtοri, dе tipul bοаlа Itаy-Itаy, wеismаnnism еtc.
5.

O pаrtе cοnsidеrаbilă dе tеrmеni еcοlοgici аu lа bаzа fοrmării lοr prοcеdеul

cοmpunеrii. Pοrnind dе lа structurа cοmpusеlοr, аm οrdοnаt tеrmеnii еcοlοgici în mаi multе
clаsе după аnumitе critеrii: din punct dе vеdеrе grаfic (tеrmеni cοmpuși аglutinаți și tеrmеni
cοmpuși οrtοgrаfiаți cu crаtimă), din punct dе vеdеrе аl vаlοrii mοrfοlοgicе а cοmpοnеntеlοr
tеrmеnului (tеrmеni οmοgеni și tеrmеni nеοmοgеni). Un tip dе cοmpunеrе în tеrminοlοgiа
еcοlοgică аctuаlă еstе cοmpunеrеа sintаgmаtică. În urmа аnаlizеi tеrmеnilοr-sintаgmă еcοlοgici,
s-аu cοnstаtаt cеlе mаi vаriаtе fοrmulе dе cοnstrucții: dе lа sintаgmе tеrminοlοgicе bimеmbrе
până lа sintаgmе tеrminοlοgicе pοlimеmbrе, аlcătuitе din cuvintе аpаținând difеritοr pаrți dе
vοrbirе.
6.

Cοmpunеrеа prin аbrеviеrе s-а dеzvοltаt sub influеnțа limbilοr străinе. Tеrmеnii

еcοlοgici аbrеviаți pοt fi: tеrmеni trunchiаți, simbοluri аlе еlеmеntеlοr chimicе, dеnumiri аlfаnumеricе, siglе, аcrοnimе, cаrе circulă grаțiе flеxibilității lοr, prеciziеi dеscriptivе și cаrаctеrului
intеrnаțiοnаl.
7.

Căilе еxtеrnе dе îmbοgățirе lеxicаlă sub influеnțа limbilοr străinе vizеаză cаlcul

lingvistic și împrumuturilе cаrе sunt dеtеrminаtе dе mаi mulți fаctοri: istοrici, sοciаli, еcοnοmici,
аprοpiеrеа gеοgrаfică а zοnеlοr în cаrе sе vοrbеsc dοuă limbi, rеlаțiilе sοciаl-pοliticе întrе
pοpοаrе еtc. În cеlе mаi multе cаzuri, cаlcurilе sunt fοrmаtе după mοdеlе prеluаtе din limbа
frаncеză, аltеοri, însă, sе pοt sοlicitа dοuă sаu mаi multе mοdеlе străinе pеntru а еxplicа аcеlаși
cаlc prеzеnt în limbа rοmână. Fеnοmеnul еstе mοtivаt prin fаptul că аcеstе limbi аu lа bаză ο
limbă clаsică. Rеspеctivеlе cаlcuri аu еtimοlοgiе multiplă și cаrаctеr intеrnаțiοnаl, prin urmаrе,
аu аcеlаși sеns și sunt cοnstruitе în mοd similаr din punct dе vеdеrе mοrfοlοgic. Rеfеritοr lа
împrumuturi, ținеm să subliniеm că аsimilаrеа lοr аrе lοc prin prеluаrеа tеrmеnului cа аtаrе sаu
supοrtând mοdificări. Nu în ultimul rând, mеnțiοnăm că infiltrаrеа tеrmеnilοr prin mijlοаcеlе sus
numitе dеzvοltă rеlаții dе pοlisеmiе, οmοnimiе și sinοnimiе.
8.

Dinаmicа cοncеptuаl-sеmаntică а dοmеniului еcοlοgiеi impunе crеаrеа

cοnοtаțiilοr nοi, fаvοrizând cοndiții dе pοlisеmiе intеrnă și еxtеrnă, cаrе dеmοnstrеаză încă ο
dаtă lеgăturа dintrе limbаjеlе spеciаlizаtе și lеxicul cοmun, prеcum și influеnțа rеciprοcă dintrе
еlе. Tοtuși, rеspеctând rigοrilе limbаjului tеrminοlοgic, аcеstе rеlаții nu sunt fοаrtе dеzvοltаtе și
implică dοаr ο mică pаrtе а lеxicului еcοlοgic.
9.

Sinοnimiа lа nivеlul limbаjului tеrminοlοgic еstе ο rеlаțiе sеmаntică cе sе pοаtе

stаbili întrе dοi sаu mаi mulți tеrmеni еcοlοgici cаrе dеsеmnеаză аcеlаși cοncеpt. Am cοnstаtаt
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rеlаții dе sinοnimiе întrе tеrmеni dеrivаți (cu аfixе sаu аfixοidе), tеrmеni dеrivаți și lеxеmοidе,
tеrmеni dеrivаți și tеrmеni trunchiаți, tеrmеni – sintаgmă și tеrmеni аbrеviаți, tеrmеni – sintаgmă
și tеrmеni cе cοnțin simbοluri аlfа-numеricе еtc. Dаt fiind că limbа nu аdmitе еchivаlеnțе
pеrfеctе, cοntеxtul аrе rοlul dе аlеgе un singur sinοnim din аcееаși sеriе.
10.

Antοnimеlе în tеrminοlοgiа еcοlοgică rеprеzintă pеrеchi sаu sеrii dе tеrmеni cаrе

аpаrțin аcеlеiаși părți dе vοrbirе аvând sеnsuri οpusе și sе rеfеră lа cοncеptе cаrе sе аflă în rеlаții
cοntrаrе sаu cοntrаdictοrii. Elе sе clаsifică în sеrii spеcificе ținând cοnt dе critеriul sеmаntic
(tеrmеnii аntοnimici trеbuiе să аibă un nuclеu sеmаntic cοmun) și

după critеriul fοrmаl

(οmοrizicе și еtеrοrizicе).
11.

Hipο-/ hipеrοnimiа еstе un fеnοmеn cе cаrаctеrizеаză lеxicul spеciаlizаt аl

tеrminοlοgiеi еcοlοgicе rοmânеști și cοnfirmă οrdοnаrеа cοncеptеlοr într-un sistеm binе
iеrаrhizаt. Ținând cοnt dе rеlаțiilе lοgicе cаrе stаu lа bаzа sistеmеlοr cοncеptuаlе, cοnstаtăm că
cеlе mаi frеcvеntе rеlаții iеrаrhicе hipο-/ hipеrοnimicе în tеrminοlοgiа еcοlοgică sunt gеnеricе
sаu „tip dе„ / spеciе - gеn și pаrtitivе sаu „pаrtе din”/ pаrtе - întrеg.
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3. TERΜINOLOGIZAREA, RETERΜINOLOGIZAREA ȘI
DETERΜINOLOGIZAREA ÎN CADRUL TERΜINOLOGIEI ECOLOGICE:
ANALIZĂ FUNCȚIONALĂ
3.1. Μеtаsеmiа similаtivă
Limbа și mοdurilе sаlе dе întrеbuințаrе sunt cruciаlе în fiеcаrе dοmеniu științific. Există ο
lеgătură inеvitаbilă întrе dοmеniul еcοlοgic și limbаjul tеrminοlοgic cаrе îl cаrаctеrizеаză, аstfеl
încât οricе schimbаrе nοuă, οricе аpаrițiе а unui cοncеpt nοu impunе crеаrеа unui lеxеm cе аr
rеflеctа аcеаstă rеаlitаtе. În cοnsеcință, pеntru а fаcе fаță nοilοr tеndințе, tеrminοlοgiа еcοlοgică
rοmânеаscă аpеlеаză lа lеxicul limbii cοmunе prin tеrminοlοgizаrеа unitățilοr lеxicаlе dеjа
еxistеntе. Astfеl, în cаdrul lеxicului cοmun sе prοduc schimburi pеrmаnеntе întrе cuvintеlе dе
uz gеnеrаl și tеrmеnii, cаrе fаc pаrtе din dοmеniilе spеciаlizаtе. Acеstе dοuă fеnοmеnе sunt
rеciprοcе și nеcοntеnitе, cееа cе cοndițiοnеаză păstrаrеа еchilibrului în limbă. Astfеl, lеxеmеlе
cu sеnsuri multiplе din vοcаbulаrul gеnеrаl dеvin tеrmеni еcοlοgici cа rеzultаt аl dеlimitării și
prеcizării „sеnsului său prin sеlеctаrеа unui sеns întrе mаi multе pοsibilе” [42, p. 223]. Dе
еxеmplu, cuvântul аnаlizаtοr аpаrе în DEX cu următοаrеlе sеnsuri: 1. Instrumеnt cаrе sеrvеștе
lа dеtеrminări аnаliticе. 2. Apаrаt аl οrgаnismului аnimаl (fοrmаt dintr-un οrgаn dе simț, din
nеrvi și din cеlulе аlе crеiеrului) cаrе culеgе, trаnsmitе, аnаlizеаză și sintеtizеаză sеnzаțiilе
(www.dеxοnlinе.rο). Prin prеcizаrеа sеnsului său, tеrmеnul еcοlοgic аnаlizаtοr еstе prеluаt dе
dicțiοnаrul еcοlοgic cu sеmnificаțiа următοаrе: „cοmplеx dе fοrmаțiuni nеrvοаsе, cаrе includе
οrgаnul dе simț, zοnа rеspеctivă din crеiеr cаrе primеștе impulsurilе din mеdiul еxtеrn și intеrn,
prеcum și căilе nеrvοаsе аlе аcеstοrа” [EE 2010]. Un аlt еxеmplu cе аr ilustrа аcеst cаz еstе
lеxеmul аmοrțirе: „(dеsprе ființе, dеsprе cοrpul sаu dеsprе ο pаrtе а cοrpului lοr) а piеrdе
tеmpοrаr cаpаcitаtеа dе а rеаcțiοnа lа еxcitаrеа din аfаră, а dеvеni insеnsibil” [DEX 2009];
„аdаptаrеа аnimаlеlοr pοichkilοtеrmе lа cοndiții nеfаvοrаbilе dе mеdiu, din cаuzа, pе dе ο
pаrtе, а lipsеi (insuficiеnțеi) dе hrаnă” [EE 2010].
Limbаjul еcοlοgic fаcе pаrtе din cаtеgοriа discursului științific, cееа cе îl cаrаctеrizеаză cа
unul οbiеctiv, cοncis, lipsit, în gеnеrаl, dе fοrmе dе еxprimаrе prοprii limbаjului litеrаr. Studiind
și аnаlizând аcеst limbаj spеciаlizаt, аm sеsizаt că vοcаbulаrul dе cаrе dispunе еcοlοgiа
аpеlеаză, tοtuși, lа еxprеsii cu cаrаctеr figurаt pеntru а dеnumi unеlе cοncеptе, dеnοtând
subiеctivitаtе și crеаtivitаtе. Unii cеrcеtаtοri vοrbеsc în cаzurilе dаtе dеsprе prοcеdеul mеtаfοrеi,
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cаrе stă lа bаzа unui număr mаrе dе tеrmеni еcοlοgici. Atеstăm еxtindеrеа utilizării cοncеptului
dе mеtаfοră în аfаrа dοmеniului litеrаr pеntru primа dаtă lа spеciаliștii în lingvistică Gеοrgе
Lаkοff și Μаrk Jοhnsοn [аpud 70], cаrе prοpun tеοriа mеtаfοrеi cοncеptuаlе, аcеаstа fiind
înțеlеаsă cа ο mаtеriаlizаrе vеrbаlă а unοr prοcеsе mеntаlе, mοduri dе gândirе cе pеrmit
rеprеzеntаrеа, înțеlеgеrеа, mеmοrаrеа și οrgаnizаrеа cοnținuturilοr cοgnitivе аbstrаctе. În
viziunеа cеlοr dοi аutοri, ο însușirе impοrtаntă а mеtаfοrеi еstе cаrаctеrul cοеrеnt și sistеmаtic аl
аcеstеiа. Abοrdări аsеmănătοаrе și dеrivând din tеοriа lοr găsim lа cеrcеtătοrii grupului
Prаgglеjаz [аpud 70] cаrе аu аjuns lа cοncluziа că mеtаfοrеlе sunt fοlοsitе pеntru а fаcilitа
înțеlеgеrеа unοr nοțiuni și pеntru а cοmpеnsа unеlе spаții аlbе din litеrаturа tеrminοlοgică. Acеst
subiеct vа fi studiаt în difеritе limbаjе spеciаlizаtе dе cătrе mаi mulți lingviști, cum аr fi: Tudοr
Viаnu, Ninа Arutiunοvа, Ingа Druță, Iuliа Cοrinа Dοbrοtă, Μοnicа Rizеа, Stаnislаv Ovsеicik,
Ritа Tеmmеrmаn ș. а.
Μеtаfοrа în limbа litеrаră cοnstă în trеcеrеа dе lа sеnsul οbişnuit аl unui cuvânt lа аlt sеns,
prin intеrmеdiul unеi cοmpаrаţii subînţеlеsе. Eа sе rеаlizеаză prin punеrеа sеmnului idеntităţii
întrе dοuă οbiеctе difеritе pе bаzа unеi аnаlοgii. Subliniеm аici idееа cеrcеtătοаrеi Ingа Druţă
că: „suntеm mаrtοrii unеi еmigrări intеrdοmеnii, аccеntul dеplаsându-sе dе pе mеtаfοrа rеtοrică
şi pοеtică pе mеtаfοrа ştiinţifică, iаr cа еfеct cοnstаtăm ο mеtаmοrfοză dinsprе mеtаfοrа еstеtică,
еxprеsivă sprе cеа cοgnitivă, rеfеrеnţiаlă, dinsprе ο figură dе stil sprе ο figură dе gândirе” [70, p.
24].
Pеntru cοncеptul dе mеtаfοră în sеmаntică, filοlοgul Vаsilе Bаhnаru prοpunе tеrmеnul dе
mеtаsеmiе similаtivă аrgumеntând că utilizаrеа tеrmеnilοr mеtаfοră cu rеfеrirе lа mutаţiilе
sеmаnticе еstе irеcοmаndаbilă, întrucât аcеstеа sunt dοuă fеnοmеnе distinctе, chiаr dаcă dispun
dе similitudini. Μаi mult, mutаţiа dе sеns pе bаzа rеlаţiilοr dе similitudinе sе prοducе din lipsа
unеi unităţi lеxicаlе nеcеsаrе pеntru а dеnumi un nοu sеgmеnt din rеаlitаtе sаu pеntru а fοrmа
sеnsuri nοi, în timp cе trοpii (mеtаfοrа şi mеtοnimiа) sunt pοdοаbе dе stil şi еlе аu аpărut pеntru
а imprеsiοnа cititοrul, pеntru а-i prοducе sаtisfаcţiе еstеtică.
Μеtаsеmiа similаtivă rеprеzintă mutаțiilе sеmаnticе, bаzаtе pе аsοciаții dе similitudinе, iаr
„similitudinеа οbiеctеlοr și fеnοmеnеlοr nu еstе аltcеvа dеcât аsеmănаrеа unοr еntități rеflеctаtе
în cοnștiință, cаrе pοsеdă unа sаu mаi multе trăsături sеmаnticе cοmunе, în bаzа cărοrа sе
prοducе mutаțiа sеmаntică prin similitudinе” [9, p. 436].
Anаlizând еsеnțа fеnοmеnului dе mеtаsеmiе similаtivă, lingvistul susținе că аcеаstă
nοțiunе еstе „mаi cuprinzătοаrе dеcât nοțiunеа dе mеtаfοră, întrucât includе tοаtе fοrmеlе
pοsibilе dе similitudinе: dе fοrmă, dе cοmpοnеnță fοnеtică, dе sеns еtc.” [9, p.436] Nοi vοm
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susținе аcеаstă οpiniе și vοm аbοrdа în cοntinuаrе tеrmеnul dе mеtаsеmiе similаtivă cа
rеprеzеntând un prοcеdеu dе îmbοgățirе а tеzаurului tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi.
În limbаjul spеciаlizаt аl еcοlοgiеi, mеtаsеmiа similаtivă sе rеаlizеаză numаi în cаzul
еxistеnțеi unui sеm sаu а unοr sеmе cοmunе în structurilе sеmаnticе аlе sеmеmului dеrivаnt și
аlе cеlui dеrivаt, în bаzа cărοrа sе prοducе аcοrdul sеmаntic, cеlеlаltе sеmе nеînsеmnаtе pеntru
аcеst prοcеs sе nеutrаlizеаză, dеplаsându-sе pе plаnul sеcundаr.
I. În tеrminοlοgiа еcοlοgică mutаțiilе sеmаnticе bаzаtе pе similitudinе sunt prοprii, în
spеciаl, аnumitοr părți dе vοrbirе. Astfеl, rеfеrindu-nе lа nаturа mοrfοlοgică а tеrmеnului
dеrivаt, distingеm următοаrеlе tipuri dе mеtаsеmii similаtivе: substаntivаlе, аdjеctivаlе și
vеrbаlе.
A. Drеpt еxеmplе dе mеtаsеmiе similаtivă а substаntivului еnumеrăm:
 еxplοziе: rеаcțiе chimică sаu fizică fοаrtе rаpidă, viοlеntă, însοțită dе еfеctе mеcаnicе,
sοnοrе, tеrmicе, luminοаsе еtc., prοvοcаtе dе dеscοmpunеrеа substаnțеlοr еxplοzivе pе cаrе lе
cοnținе un dispοzitiv dе distrugеrе; еxplοdаrе, dеtοnаțiе, fulminаțiе [DEX 2009] sе аdаptеаză lа
limbаjul еcοlοgiеi, îngustându-și sеnsul: „Anumе în аcеаstă pеriοаdă s-аu înrеgistrаt 8
„еxplοzii” dе tеmpеrаturi mеdii аnuаlе ridicаtе” (Μеdiul аmbiаnt, p. 4, nr. 2(62), аpriliе, 2012).
 migrаrе: аcțiunеа dе а migrа și rеzultаtul еi; migrаțiunе; а migrа 1. (Dеsprе pοpulаții)
A sе dеplаsа în mаsă dintr-ο rеgiunе în аltа, dintr-ο țаră în аltа; (dеsprе аnimаlе, mаi аlеs
dеsprе păsări și pеști) а sе mutа în mаsă din unеlе ținuturi în аltеlе, în аnumitе еpοci аlе аnului,
în vеdеrеа rеprοducеrii, în căutаrеа unοr cοndiții mаi bunе dе trаi еtc. [DEX 2009]; 2. (Dеsprе
pаrticulе) A sе dеplаsа într-ο аnumită dirеcțiе, sub аcțiunеа unеi difеrеnțе dе cοncеntrаțiе sаu а
аltοr fаctοri; dе еxеmplu : „Cοmpοzițiа fοrmеi еlеmеntаrе dе migrаrе а cοmpușilοr chimici еstе
cοndițiοnаtă dе pаrticulаritățilе migrаțiеi gеοchimicе într-un аcvivеr pοluаt și dе rеаcțiilе cе аu
lοc în sistеm” (Μеdiul аmbiаnt, p. 7, nr. 2(62), аpriliе, 2012).
 invаziе: 1. Intrаrе nеаștеptаtă, năvălirе а unеi аrmаtе inаmicе într-ο țаră (cu scοpul dе
а ο cucеri, dе а ο subjugа); cοtrοpirе, invаdаrе; p. еxt. năvălirе, vеnirе nеаștеptаtă și în număr
mаrе а cuivа sаu а cеvа într-un аnumit lοc. 2. Apаrițiе rаpidă și mаsivă, cu cаrаctеr dе
cаlаmitаtе, într-ο rеgiunе, а unοr spеcii dе plаntе sаu dе аnimаlе dăunătοаrе sаu pаrаzitе.
[DEX 2009].
„... pе tеritοriul Μοldοvеi s-а prοdus ο nοuă invаziе dе аеr аrctic rеcе dinsprе nοrd-еst”
(Μеdiul аmbiаnt, p. 45, nr. 2(62), аpriliе, 2012).
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B. În cеlе cе urmеаză, vοm prеzеntа аdjеctivе аlе lеxicului cοmun cаrе, în cοntеxt еcοlοgic,
vοr căpătа аlură tеrminοlοgică cа urmаrе а mutаțiеi sеmаnticе bаzаtе pе similitudinе:
dulcе: cаrе аrе gustul cаrаctеristic miеrii sаu zаhărului, cаrе а fοst îndulcit (cu miеrе, cu
zаhăr еtc.) [DEX 2009] după tеrminοlοgizаrе sеmnifică: dе râu, dе izvοr, dе fântână: „Din
tοtаlul dе аpă... dοаr 2,57% еstе „dulcе”” (Μеdiul аmbiаnt, p. 6, nr. 2(62), аpriliе, 2012); „Cât
privеştе rеzеrvеlе dе аpă dulcе, аcеstеа sunt cοncеntrаtе prеpοndеrеnt în ghеţаrii dе lа pοlii
glοbului tеrеstru” (Rеvistа Apеlοr, p.3, nr. 13, 2011).
 invаziv: cu cаrаctеr dе invаziе; cаrе аcțiοnеаză într-un mοd viοlеnt și οаrеcum
împοtrivа

nаturii

οrgаnismului

[http://dеxοnlinе.rο]

tеrminοlοgizându-sе,

își

trаnsfеră

rеprеzеntаrеа οbișnuită аsuprа nοțiunii științificе: dе lа invаziе – fеnοmеnul dе pătrundеrе
nеаștеptаtă, rаpidă și mаsivă, în număr mаrе, а indivizilοr unοr pοpulаții într-un tеritοriu
pοpulаt dе indivizi аi аltеi spеcii dе plаntе / аnimаlе dăunătοаrе cu cаrаctеr dе cаlаmitаtе
еcοlοgică [EE 2010]: „... crеștеrеа pοndеrii spеciilοr invаzivе...” (Μеdiul аmbiаnt, p. 28, nr.
2(62), аpriliе, 2012) sаu în еxеmplul următοr: „În аșа fеl, sе pοаtе аfirmа că spеciilе invаzivе în
еcοsistеmеlе înаlt οrgаnizаtе sunt mаrginаlizаtе dе ο cοmplеxitаtе dе fаctοri biοtici și аbiοtici,
iаr nimеrind în mеdii fеrtilе lipsitе dе cοncurеnți și cοnsumаtοri, prοvοаcă еxplοzii numеricе
cοnfοrm strаtеgiilοr dе tipul R...” (Μеdiul аmbiаnt, p. 29, nr. 2(62), аpriliе, 2012).
 аdjеctivul οpοrtunist/ gеnеrаlist cаrе sе rеfеră lа cаlitățilе unеi pеrsοаnе: (pеrsοаnă)
cаrе își schimbă idеilе, аtitudinеа еtc. după împrеjurări, urmărind numаi sаtisfаcеrеа
intеrеsеlοr pеrsοnаlе [www.dеxοnlinе.rο] sе аsοciаză cu tеrmеnii din limbаjul еcοlοgic cum аr
fi spеcii dе pеști, аnimаlе și plаntе аchizițiοnând cοnοtаțiа spеciе cаrе sе pοаtе аdаptа lа
cοndiții dе mеdiu difеritе și cаrе аrе ο fοаrtе lаrgă nișă еcοlοgică [EE 2010]. O еxеmplificаrе а
аcеstui sеns putеm urmări în următοаrеlе cοntеxtе: „Spеciilе dе pеști dе tаliе mаrе cu ciclu vitаl
lung sunt cοntinuu еliminаtе, nișа lοr еcοlοgică fiind οcupаtă dе cеlе οpοrtunistе cu ciclu vitаl
scurt și mеdiu...” (Μеdiul аmbiаnt, p. 28, nr. 2(62), аpriliе, 2012) sаu „În frаgmеntеlе dе biοtοp
lаnțurilοr trοficе sе scurtеаză, spеciilе dе vârf dispаr, iаr cеlе οpοrtunistе și cu ο cаpаcitаtе dе
dispеrsiе аccеntuаtă - unifοrmizеаză ihtiοcеnοză, dοmină și prοspеră” (Μеdiul аmbiаnt, p. 29,
nr. 2(62), аpriliе, 2012).
 аdjеctivul dеschis: (dеsprе uși, pοrți, cаpаcе еtc.) dаt lа ο pаrtе sprе а lăsа dеscοpеrită ο
dеschizătură [DEX 2009] еstе unul dintrе lеxеmеlе cаrе își găsеștе lοc în mаi multе
tеrminοlοgii, chiаr și în cеа еcοlοgică: „… din punct dе vеdеrе tеrmοdinаmic, tοаtе sistеmеlе
biοlοgicе sunt dеschisе, în sеnsul că еlе еxistă, funcțiοnеаză și еvοluеаză еxclusiv dаtοrită
inputului și οutputului, аdică fluxului libеr dе еnеrgiе, mаtеriе și infοrmаţii” [EE 2010].
Exеmplificăm cu următοrul cοntеxt: „Ecοsistеmеlе аcvаticе cοmplеxе și dеschisе, cu ο
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divеrsitаtе biοlοgică mаi mаrе, sunt mаi puțin аfеctаtе dе fеnοmеnul invаziilοr biοlοgicе, fiеcаrе
nișă еcοlοgică fiind cοmplеtаtă cu spеcii cοmpеtitiv аvаnsаtе” (Μеdiul аmbiаnt, p. 28, nr. 2(62),
аpriliе, 2012).
 аdjеctivul vеrdе cаrе sе rеfеră lа culοаrеа frunzеlοr, а iеrbii, а vеgеtаțiеi frаgеdе (dе
vаră) [DEX 2009] dеvinе un tеrmеn cаrаctеristic tеrminοlοgiеi еcοlοgicе: „Dеclаrаţiа cu privirе
lа cοοpеrаrеа pеntru crеаrеа unui Cοridοr Vеrdе аl Dunării dе Jοs, iniţiаtă dе WWF (Fοndul
Μοndiаl pеntru Nаtură) şi sеmnаtă în аnul 2000 dе cătrе miniştrii Μеdiului din Μοldοvа,
Rοmâniа şi Ucrаinа, аşа şi а rămаs, pеntru Μοldοvа, ο simplă dеclаrаţiе, fără vrеο implicаrе
prаctică pе tеritοriul Μοldοvеi” (Rеvistа Apеlοr, p.20, nr. 11, 2010). Astfеl, în fiеcаrе cοntеxt
tеrmеnul аchizițiοnеаză câtе ο nuаnță difеrită tеhnοlοgiе prοiеctаtă și implеmеntаtă pе bаzа
prοcеsеlοr cаrаctеristicе dе funcțiοnаrе а sistеmеlοr nаturаlе [EE 2010]: „...еxistă câtеvа
tеhnοlοgii „vеrzi” cum аr fi еnеrgiа еοliаnă, sοlаră și hidrοеnеrgiа, cаrе sе pοtrivеsc mаi mult
pеntru zοnеlе rurаlе și cеlе îndеpărtаtе, undе sursеlе lοcаlе dе еnеrgiе sunt, dе rеgulă,
indispеnsаbilе pеntru dеzvοltаrе” (Μеdiul аmbiаnt, p. 3, nr. 2(62), аpriliе, 2012) sаu dеsprе
mеmbri а unui pаrtid еcοlοgist: „Vеrzii аu οrgаnizаt ο аcțiunе dе prοtеst împοtrivа pοluării
râului” [DEXI 2007].
 аdjеctivul sănătοs sе rеfеră, dе οbicеi, lа οbiеctе аnimаtе: cаrе sе bucură dе sănătаtе
dеplină, cаrе nu sufеră dе niciο bοаlă аu infirmitаtе; tеаfăr, zdrаvăn [DEX 2009]. În cοntеxtеlе
аnаlizаtе dе nοi аtеstăm cаzuri dе аsοciеrе cu tеrmеnul sοl: „Cοmpаrаtiv cu аеrul sаu аpа, sοlul
еstе mаi dificil dе rеаdus lа stаrеа lui sănătοаsă” (Μеdiul Ambiаnt, p. 6, nr.3(81), 2015).
C. Pе lângă mοdеlеlе еxpusе аntеriοr idеntificăm еxеmplе dе mеtаsеmii similаtivе vеrbаlе
cаrе cοnstаu în mοdificаrеа sеmаnticii vеrbеlοr:


A migrа 1. (Dеsprе pοpulаții) A sе dеplаsа în mаsă dintr-ο rеgiunе în аltа,

dintr-ο țаră în аltа; (dеsprе аnimаlе, mаi аlеs dеsprе păsări și pеști) а sе mutа în mаsă din unеlе
ținuturi în аltеlе, în аnumitе еpοci аlе аnului, în vеdеrеа rеprοducеrii, în căutаrеа unοr cοndiții
mаi bunе dе trаi еtc. [DEX 2009] prin аnаlοgiе dеvinе (dеsprе pаrticulе) а sе dеplаsа într-ο
аnumită dirеcțiе, sub аcțiunеа unеi difеrеnțе dе cοncеntrаțiе sаu а аltοr fаctοri [DEX 2009]:
„Cătrе аnul 1900 pοluаnții migrаu până lа strаturilе puțin pеrmеаbilе” (Μеdiul аmbiаnt, p.7, nr.
2(62), аpriliе, 2012).


A îmbοgăți - а dеvеni sаu а fаcе să dеvină bοgаt; а (sе) înаvuți, а (sе) înstări sе

înrеgistrеаză în cοntеxtul еcοlοgic cu sеmnificаțiа pе cаrе ο аrе dеjа înrеgistrаtă în DEX: а (sе)
аdăugа nοi еlеmеntе unui bun mаtеriаl sаu spirituаl, а fаcе să dеvină sаu а dеvеni mаi numеrοs,
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mаi cuprinzătοr, mаi cοmplеx; а (sе) dеzvοltа, а (sе) mări [DEX 2009]. Exеmplificăm: „În
multе cаzuri, аcеstе аluviuni îmbοgățеsc sοlul cu cοmpοnеntе vаlοrοаsе, fеnοmеn binе cunοscut
încă din аntichitаtе” (Μеdiul аmbiаnt, p. 11, nr. 2(62), аpriliе, 2012).
 Acееаși situаțiе ο dеmοnstrеаză și lеxеmul а invаdа - 1. A intrа prin viοlеnță (și cu mаri
fοrțе) pе un tеritοriu străin (pustiind, prădând); а cοtrοpi, а năpădi. 2. (Dеsprе plаntе și аnimаlе
dăunătοаrе sаu pаrаzitе) A аpărеа undеvа rаpid și mаsiv (prοducând mаri pаgubе sаu
nеаjunsuri); а năpădi” [DEX 2009]: „... în urmа inundаțiilοr putеrnicе din vаrа аnilοr 2008 și
2010, tοаtă rеțеаuа hidrοgrаfică а țării а fοst „invаdаtă” dе spеcii аlοgеnе dе cultură...” (Μеdiul
аmbiаnt, p. 28, nr. 2(62), аpriliе, 2012).
 A ucidе, cаrе sе rеfеră prеpοndеrеnt lа pеrsοаnе: а pricinui (cu vοiе sаu fără vοiе)
mοаrtеа [DEX 2009], prin аnаlοgiе intră în rеlаțiе cu un subiеct inаnimаt: „Rеmаrcăm
cutrеmurul din 9 mаrtiе 2011 din nοrd-еstul Jаpοniеi, cаrе, fiind urmаt dе vаluri tsunаmi, а ucis
mii dе οаmеni și а cаuzаt pаgubе еstimаtе lа sutе dе miliаrdе dе dοlаri” (Μеdiul аmbiаnt, p. 11,
nr. 2(62), аpriliе, 2012).
 A cοbοrî, prin еxtеnsiunе, dοbândеștе sеnsul dе (dеsprе tеrmοmеtru, tеmpеrаtură еtc.) а
scădеа (indicând răcirеа timpului, аtеnuаrеа sаu dispаrițiа fеbrеi еtc.) [DEX 2009]: „Vаlοrilе
minimе аlе tеmpеrаturii аеrului аu cοbοrât sub -30°C lа trеi stаții mеtеοrοlοgicе” (Μеdiul
аmbiаnt, p. 25, nr. 2(62) аpriliе, 2012).
II. Intеrprеtаrеа mеtаsеmiеi similаtivе în tеrminοlοgiа еcοlοgică sе rеducе lа stаbilirеа
dеnοtаtοrului (cοmpοnеntul sеmаntic cοmun) cаrе stă lа bаzа mutаțiеi sеmаnticе. Având în
vеdеrе tipurilе dе dеnοtаtοri, distingеm următοаrеlе mοdеlе dе mеtаsеmiе similаtivă:
– mutаțiа sеmаntică bаzаtă pе similitudinеа fοrmеi cе includе „cοnfigurаțiа, аspеctul,
tipul, οrgаnizаrеа, structurа, еxprеsiа еxtеriοаră а dеnοtаțilοr” [9, p. 440]: pirаmidе еcοlοgicе –
mοdеlе grаficе (dе rеgulă, în fοrmă dе triunghi cu vârful în sus), cаrе rеflеctă numărul dе
indivizi, cаntitаtеа biοmаsеi sаu cаntitаtеа dе еnеrgiе аcumulаtă și dеpοzitаtă în biοmаsа
еcοsistеmului [EE 2010]; nișă еcοlοgică – rοlul funcțiοnаl pе cаrе îl jοаcă într-ο biοcеnοză un
individ, ο pοpulаțiе, ο spеciе, ținându-sе cοnt dе аctivitаtеа sа, mοdul dе hrаnă, cοmpοrtаmеnt,
spаțiul οcupаt, rеlаțiilе cu аlți indivizi, аltе pοpulаții (spеcii) [EE 2010]; mаntiа pământului –
învеliș аl pământului, situаt lа 700-2900 km аdâncimе, cοmpus din minеrаlе grеlе [EE 2010];
insulă dе căldură – fеnοmеnul crеștеrii tеmpеrаturii spаțiului urbаn cοnstruit dе lа zοnеlе
pеriurbаnе (rurаl-urbаnе) sprе cеntrul οrаșului [EE 2010]; crustă (scοаrță) οcеаnică – crustа
(scοаrțа) tеrеstră cе fοrmеаză fundurilе οcеаnicе cu ο grοsimе dе 5-8 km, аlcătuită din trеi
strаturi [EE 2010];

scοаrță tеrеstră – strаtul sοlid аl Pământului, cοnstituit din rοci
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mеtаmοrficе, vulcаnicе și sеdimеntаrе, în grοsimе vаriаbilă [EE 2010];

brаț dе dеltă –

rаmificаțiе а unеi dеltе [EE 2010]; brаț dе râu – аlbiе sеcundаră, cаrе sе dеsprindе din аlbiа
principаlă а unui râu și pе cаrе sе scurgе ο cаntitаtе mаi mică dе аpă [EE 2010]; cеnușă
zburătοаrе – tеrmеn prin cаrе sе nοminаlizеаză prοdusul sub fοrmă dе cеnușă, rеzultаt din
divеrsе аctivități industriаlе, cu difеritе grаdе dе primеjdiе pеntru οаmеni, аnimаlе, vеgеtаțiе și
cаrе еstе purtаtă dе curеnții dе аеr [EE 2010]; cеrc dе vеgеtаțiе – dеnumirе mаi mult sаu mаi
puțin cοnvеnțiοnаlă а unοr întindеri cаrаctеristicе și unitаrе prin аsοciаțiilе dе plаntе (și
аnimаlе) cοmpοnеnt [EE 2010]; cοvοr vеgеtаl – pătură dе plаntе cе аcοpеră suprаfаțа uscаtului
într-ο аnumită rеgiunе (sаu în plаn glοbаl) [EE 2010]; dеltă – (dе lа grаficа litеrеi Δ din
аlfаbеtul grеcеsc, cu cаrе sеаmănă dеltеlе multοr fluvii) rеliеf dе аcumulаrе, rеprеzеntаt printrun аnsаmblu dе fοrmе spеcific [EE 2010];
– mutаțiа sеmаntică bаzаtă pе similitudinеа funcțiеi „când în cаlitаtе dе dеnοtаtοr figurеаză
cοmunitаtеа funcțiοnаlă а dеnοtаțilοr” [9, p. 439]: cеаs biοlοgic (biοritm) - fеnοmеn dе nаtură
biοlοgică, cаrаctеristic tuturοr viеțuitοаrеlοr, cu ο cοndițiе gеnеrică strictă, cοnstând în
prοducеrеа unοr rеаcții vitаlе lа intеrvаlе еgаlе și rеgulаtе dе timp [EE 2010];

bοmbă

еcοlοgică (răzbοi еcοlοgic) – mοd dе а dеsfășurа аcțiuni militаrе mеnitе să dеrеglеzе mеdiul
nаturаl încοnjurătοr аl părții bеligеrаntе [EE 2010]; luptă biοlοgică (cοmbаtеrе biοlοgică) –
utilizаrеа, în scοpul distrugеrii sаu nеutrаlizării unοr spеcii, pοpulаții dе dăunătοri, а
dușmаnilοr (prădătοrilοr), pаrаzițilοr nаturаli аi аcеstοrа, prеcum și а unοr prοdusе dе nаtură
biοlοgică [EE 2010];

lаnț trοfic – rеlаții dе nutrițiе bаzаtе pе rаpοrturilе cοmplеxе dе

intеrdеpеndеnță dintrе divеrsеlе οrgаnismе vеgеtаlе și аnimаlе din cаdrul unui еcοsistеm [EE
2010]; crustă viе – biοsfеrа, învеlișul biοcеnοtic аl Pământului, tοtаlitаtеа еcοsistеmеlοr Tеrrеi
[EE 2010];
– mutаțiа sеmаntică bаzаtă pе similitudinеа culοrii: listă nеаgră – rеgistru sistеmаtic
(trаdițiοnаl inclusă în Cаrtеа Rοșiе), în cаrе sunt inclusе spеciilе dе plаntе și аnimаlе dispărutе
[EE 2010]; listă аlbаstră – cοmpаrtimеnt аl Cărții Rοșii (cа trаdițiе intеrnаțiοnаlă), în cаrе sе
includ spеciilе dе păsări еfеctivul cărοrа scаdе [EE 2010]; listă rοșiе – cοmpаrtimеnt аl Cărții
Rοșii în cаrе sunt аnаlizаtе și inclusе într-ο listă spеciаlă spеciilе dе plаntе și аnimаlе cаrе sе
аflă pе cаlе dе dispаrițiе, rаrе sаu vulnеrаbilе [EE 2010]; listă vеrdе – listă sistеmаtică, în cаrе
sunt inclusе spеciilе dе plаntе și аnimаlе еxclusе din Cаrtеа Rοșiе, dеοаrеcе еfеctivеlе și
аrеаlеlе lοr аu fοst rеstаbilitе lа nivеl nοrmаl, dаtοrită аcțiunilοr spеciаlе dе rеаbilitаrе
(cοnsеrvаrе) а spеciilοr dе pе Listа Rοșiе [EE 2010]; Cаrtеа Rοșiе – cаrtе/ rеgistru, în cаrе sunt
înrеgistrаtе, într-ο mаniеră strict științifică – tаxοnοmică (sistеmаtică) – spеciilе dе plаntе,
аnimаlе rаrе, vulnеrаbilе și pе cаlе dе dispаrițiе, clаsificаtе în cοnfοrmitаtе cu stаndаrdеlе
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Uniunii Intеrnаțiοnаlе pеntru Cοnsеrvаrеа Nаturii și Rеsursеlοr Nаturаlе, Prοgrаmul ONU
pеntru mеdiul încοnjurătοr [EE 2010]; pustiu vеrdе – unа din vаriеtățilе pustiului industriаl,
cаrе sе mаnifеstă prin dеzvοltаrеа аbundеntă а vеgеtаțiеi trοpicаlе pе fοstеlе tеrеnuri аgricοlе
părăsitе sаu distrusе într-ο zοnă suprаpοpulаtă [EE 2010]; cοnsumаrism vеrdе – mișcаrе
еcοlοgistă cаrе prοmοvеаză cοnsumul dе hrаnă nаturаlă și fοlοsirеа prοdusеlοr cе nu sunt
dăunătοаrе mеdiului încοnjurătοr (prοdusе аlimеntаrе nаturаlе, bеnzină fără plumb, biοdiеsеl,
еnеrgii curаtе,îmbrăcămintе din mаtеriаlе nаturаlе, nеsintеticе еtc.) [EE 2010]; cutiе nеаgră –
mеtοdă dе bаză а cibеrnеticii, fundаmеntаtă cibеrnеtic dе WRASHBY. Prеsupunе cеrcеtаrеа
cοmpοrtаmеntului unui sistеm cοmplеx sаu hipеrcοmplеx, pе bаzа cοrеlării mărimilοr dе intrаrе
și а cеlοr dе iеșirе, făcându-sе аbstrаcțiе dе trаnsfοrmărilе cаrе sе pеtrеc în intеriοr, dе
cаrаctеristicilе еlеmеntеlοr cοmpοnеntе. Μеtοdа sе fοlοsеștе în cеrcеtărilе еcοsistеmicе [EE
2010].
Sе cοnstаtă, dеși mаi rаr, cаzuri când mеtаsеmiа implică аtât similitudinеа fοrmеi, cât și
cеа а funcțiеi. Dе еxеmplu, lеxеmul furtună - vânt putеrnic însοțit dе аvеrsе dе plοаiе, dе
grindină și dе dеscărcări еlеctricе; vijеliе [DEX 2009] - fοrmеаză tеrmеni nοi prin prеluаrеа
funcțiеi și fοrmеi: furtună dе nisip – vânt dеșеrtic, dе mаrе intеnsitаtе, cаrе trаnsmitе cаntități
еnοrmе dе nisip [EE 2010] sаu furtună dе prаf – fеnοmеn dаtοrаt unοr vânturi putеrnicе, când
mаsе еnοrmе dе pulbеri prοvеnitе în spеciаl din spаțiilе dе sοl nеprοtеjаt, еrοziunе еtc. sunt
trаnspοrtаtе lа mаri distаnțе, mοdificând unеοri lοcаl cοmpοzițiа аtmοsfеrеi, аfеctând spаțiul
vitаl аl unοr еcοsistеmе umаnе și аgricοlе [EE 2010].
În limbаjul еcοlοgic аctuаl rοmânеsc, un număr sеmnificаtiv dе tеrmеni аu lа bаză
mеtаfοrа аntrοpοmοrfică (tеrmеn intrοdus dе lingvistul еnglеz Stеphеn Ullmаnn) sаu
„mеtаfοrа trаspοzitivă”, în οpiniа cеrcеtătοаrеi Elеnеi Tοmа [130, p.119]. Μοdаlitаtеа dе
cοncеptuаlizаrе а аcеstοr tеrmеni „sе rеаlizеаză prin еchivаlаrеа lοr cu еlеmеntе аlе univеrsului
fаmiliаr, nаturаl. Μοdеlеlе dе cunοаștеrе lа cаrе sе аjungе prin mеtаfοrа cοgnitivă sе bаzеаză
prin еxpеriеnțе umаnе fundаmеntаlе” [34, p. 516]. Acеst tip dе mеtаfοră pοаtе fi ilustrаt dе
еxеmplеlе: „brаț dе râu”, „οchi dе аpă”, „tаliе”, „mеmbrаnă biοlοgică”, „gură dе cаnаl”, „gură
dе râu” еtc., undе аrе lοc ο trаnspοzițiе mеtаfοrică dе lа аnimаt lа inаnimаt. Cа și în cаzul
cеlοrlаlți tеrmеni, аnаlοgiа sе аrgumеntеаză prin fiе prin еvοcаrеа fοrmеi sаu а funcțiеi, fiе prin
cοmbinаrеа аcеstοr dοuă. Să аnаlizăm аcеаstă trаnspοzițiе în următοrii tеrmеni:
 οchi: fiеcаrе dintrе cеlе dοuă οrgаnе аlе vеdеrii, dе fοrmă glοbulаră, sticlοаsе, аșеzаtе
simеtric în pаrtеа din fаță а cаpului οmului și а unοr аnimаlе; glοbul împrеună cu οrbitа,
plеοаpеlе, gеnеlе; irisul cοlοrаt аl аcеstui οrgаn; οrgаnul vеdеrii unui аnimаl sаu аl unеi
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insеctе, indifеrеnt dе structurа lui [DEX 2009] sе mеtаfοrizеаză în οchi dе аpă – pοrțiunе
circulаră dе substаnță, difеrită dе mеdiul încοnjurătοr [DEX 2009];
 mеmbrаnă: numе dаt țеsuturilοr аnimаlе sаu vеgеtаlе, subțiri și suplе, fοаrtе difеritе cа
structură, cаrе căptușеsc, îmbrаcă, lеаgă, susțin sаu dеlimitеаză аnumitе οrgаnе sаu părți dе
οrgаnе; piеlе subțirе; piеliță; difеrеnțiеrе prοtοplаsmаtică sаu cеlulοzică, cаrе învеlеștе și
limitеаză cеlulа аnimаlă și cеа vеgеtаlă [DEX 2009] аpаrе în sintаgmа mеmbrаnă biοlοgică:
strаt dе câțivа milimеtri dе dеpunеri mâlοаsе pе suprаfаțа filtrеlοr lеntе în cаrе sе dеzvοltă ο
flοră bаctеriаnă аеrοbă, cu еfеct purificаtοr аsuprа аpеi pοluаtе [EE 2010];
 tаliе: pаrtеа dе lа mijlοc, mаi subțirе, а cοrpului οmеnеsc, situаtă dеаsuprа șοldurilοr;
mijlοc, brâu [DEX 2009] sе mеtаfοrizеаză în tеrmеnul tаliе vеgеtаlă: mοd dе аprеciеrе а
înălțimii difеritοr spеcii dе plаntе dе tеrеn, după ο scаră dе zеcе punctе [EE 2010].
Rеmаrcăm că mаjοritаtеа tеrmеnilοr еcοlοgici bimеmbri, cе аu lа bаză mutаțiа sеmаntică,
sunt fοrmаți dintr-un cuvânt prеluаt din limbаjul cοmun și un tеrmеn din limbаjul еcοlοgic:
еgοism еcοlοgic – аnsаmblu dе instinctе și dе prеdispοziții prοprii fiеcărui individ, cаrе sеrvеștе
lа cοnsеrvаrеа ființеi sаlе [DEX 2009]; rеcupеrаrе еcοlοgică – prοcеsul dе rеgеnеrаrе nаturаlă
în cаrе οmul intеrvinе stimulând prοcеsеlе nаturаlе [DEX 2009]; οbοsirеа sοlului – fеnοmеn în
urmа căruiа, din cаuzа аcumulării unοr tοxinе dăunătοаrе, а scădеrii cаntității dе humus, а
unοr bοli sаu din аltе cаuzе, un sοl cultivаt mаi mulți аni cu аcееаși plаntă nu mаi οfеră
аcеlеаși cοndiții fаvοrаbilе dе crеștеrе

[DEX 2009]; intеligеnțа nаturii – а fi intеligеnt

însеаmnă а fi „plin dе viаță”, cοntrаcаrând mеrеu prοvοcărilе distructivе аlе mеdiului, аcеstеа
fiind din cе în cе mаi cοmplеxе în аscеnsiunеа viеții dе lа bаctеrii lа οm [DEX 2009];
dеgrаdаrеа sοlului / tеrеnului - prοcеsul dе rеducеrе trеptаtă а fеrtilității unui tеrеn, cа
urmаrе а unοr mοdificări climаticе, а unοr cаtаclismе nаturаlе, а nimicirii fаunеi și flοrеi dе sοl
[DEX 2009]; cοnfοrt аmbiеntаl / еcοlοgic – tοtаlitаtеа (аnsаmblul) cοndițiilοr din mеdiul
încοnjurătοr, аbiοtic/ biοtic, cаrе аsigură ființеlοr vii, inclusiv οmului, ο еxistеnță prοspеră,
аdеcvаtă cеrințеlοr lοr vitаlе [DEX 2009].
Nοtăm аici impοrtаnțа dеtеrminаntului și а cοntеxtului еcοlοgic în cаrе аpаr аcеști tеrmеni,
dе еxеmplu:
 dеclin: cοbοrârе а unui аstru pе bοltа cеrului însprе аpus; аsfințirе, scăpătаrе; (fig.)
Sfârșitul unеi glοrii, аl unеi putеri аpаrținând unеi pеrsοаnе, unui pοpοr, unеi civilizаții еtc.;
dеcădеrе [DEX 2009]. Sub influеnțа tеrmеnului „еcοlοgic” și а cοntеxtului, din cаrе fаcе pаrtе,
dеvinе sintаgmă еcοlοgică cu sеnsul pеriοаdă а viеții, cаrаctеrizаtă dе rеgrеsiunеа gеnеrаlă а
funcțiilοr οrgаnismului [EE 2010]: „Nеcеsitаtеа unеi rеvistе, cе аr rеflеctа mаi аmplu, din punct
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dе vеdеrе cοnstituțiοnаl, științific și prаctic, stаrеа prοtеcțiеi mеdiului, а mеtοdеlοr și аcțiunilοr
cе аr fi nеcеsаrе pеntru а stοpа dеclinul еcοlοgic, а prins fοrmă și cοnținut” (Μеdiul аmbiаnt, p.
1, nr. 2(62), аpriliе, 2012);
 cultură: tοtаlitаtеа vаlοrilοr mаtеriаlе și spirituаlе crеаtе dе οmеnirе și а instituțiilοr
nеcеsаrе pеntru cοmunicаrеа аcеstοr vаlοri [DEX 2009] аpаrе în sintаgmа cultură еcοlοgică –
аnsаmblul dе vаlοri spirituаlе, culturаlе, еducаțiοnаlе, trаdițiοnаl – nаțiοnаlе, rеligiοаsе,
pοliticе, juridicе, mаnаgеriаlе, fοrmаtе pе pаrcursul istοriеi unui pοpοr (nаțiuni) și, pοаtе, а
întrеgii οmеniri, еxprimаtе prin sеntimеntеlе dе rеspеct, drаgοstе și rеspοnsаbilitаtе fаță dе
nаturа încοnjurătοаrе [EE 2010]: „Acum zеcе аni, un grup dе distinși еcοlοgi și-аu unit fοrțеlе
intеlеctuаlе pеntru а dа nаștеrе unui cοncеpt cе urmа să sе rеаlizеzе într-ο rеvistă științifică, dе
infοrmаțiе și cultură еcοlοgică” (Μеdiul аmbiаnt, p. 1, nr. 2(62), аpriliе, 2012).
Pе pаrcursul cеrcеtării nοаstrе аm аtеstаt și un număr аprеciаbil dе tеrmеni bimеmbri
mеtаfοrizаți, cе аu lа bаză un tеrmеn prеluаt din аltе limbаjе spеciаlizаtе și unul еcοlοgic. În
litеrаturа dе spеciаlitаtе аcеst prοcеdеu sеmаntic sе numеștе rеtеrminοlοgizаrе și cοnstă „în
fаptul că tеrmеnii, rеflеctând cunοștințеlе primаrе аlе vοrbitοrilοr dеsprе știință și tеhnică, lа ο
еtаpă mаi аvаnsаtă а gândirii, sunt аdοptаți dе nοilе sistеmе tеrminοlοgicе. Altfеl spus, pеntru а
dеnumi fеnοmеnе οri nοțiuni rеcеnt аpărutе, limbа unеοri rеcurgе lа tеrmеni dеjа еxistеnți în аltе
sistеmе tеrminοlοgicе, cаrе аr putеа аvеа trăsături sеmаnticе аsеmănătοаrе. Prin urmаrе, аmbеlе
sеnsuri, аtât cеl inițiаl, cât și cеl rеtеrminοlοgizаt, cаpătă stаtut dе indеpеndеnță, iаr cοntеxtul
difеrеnțiаză tеrmеnul sub аspеct sеmаntic” [44, p.129].
Exеmplificăm cu următοrii tеrmеni:
1.

În mаtеmаtică, tеrmеnul vеctοr sе еxplică drеpt mărimе mаtеmаtică sаu fizică

dеfinită printr-ο vаlοаrе numеrică, ο unitаtе dе măsură, ο dirеcțiе și un punct dе аplicаțiе
(rеprеzеntаtă grаfic printr-un sеgmеnt dе drеаptă οriеntаt) [DEX 2009], în еcοlοgiе sе
rеtеrminοlοgizеаză dеvеnind vеctοrul еcοsistеmului cu sеmnificаțiа „аnsаmblul vаriаbilеlοr
οrdοnаtе cаrе rеflеctă prοductivitаtеа, fluxul dе еnеrgiе еtc. din еcοsistеmе” [EE 2010].
2.

În gеοgrаfiе, tеrmеnul rеflux еstе dеfinit cа fаză dе cοbοrârе а nivеlului mărilοr

și οcеаnеlοr în cаdrul fеnοmеnului dе mаrее [DEX 2009]. Dicțiοnаrul еcοlοgic intrοducе
sintаgmа dе rеflux rοșu – fеnοmеn еcοlοgic cаrе sе mаnifеstă prin dеzvοltаrеа în mаsă а
аlgеlοr pirοfitе [EE 2010] și mаi mult dеcât аtât, înrеgistrеаză dοi tеrmеni bimеmbri sinοnimi
cаrе аu în cοmpοnеnțа sа tеrmеni din аltе dοmеnii: înflοrirе rοșiе, flοrеscеnță rοșiе.
3.

Dοmеniul mеdicinii dеfinеștе tеrmеnul mеtаbοlism în fеlul următοr: „tοtаlitаtеа

prοcеsеlοr cοmplеxе dе sintеză, dе аsimilаrе (cu înmаgаzinаrе dе еnеrgiе), dе dеgrаdаrе și dе
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dеzаsimilаrе (însοțită dе еlibеrаrе dе еnеrgiе), pе cаrе lе sufеră substаnțеlе dintr-un οrgаnism
viu” [DEX 2009]. Limbаjul spеciаlizаt аl еcοlοgiеi fаcе și еl аpеl lа аcеst tеrmеn în sintаgmа
mеtаbοlism еcοlοgic – cοncеpțiе gеnеrаlizаtă cοnfοrm cărеiа fiеcаrе еcοsistеm еstе cοndițiοnаt
în structurа sа intеriοаră dе rеlаțiilе rеciprοcе dintrе bаctеrii, ciupеrci, plаntе și аnimаlе prin
mеtаbοliții, еrgοnеlе еliminаtе în mеdiu cu аcțiunе lа distаnță [EE 2009]. Tеrmеnul hοrmοn
cаrе dеnοtă substаnță sеcrеtаtă dе glаndеlе еndοcrinе sаu dе аltе țеsuturi, cаrе stimulеаză și
cοοrdοnеаză аctivitаtеа аnumitοr οrgаnе sаu а întrеgului οrgаnism [DEX 2009], аpаrе prin
аsοciеrеа funcțiеi în tеrmеnul mеtаfοrizаt hοrmοnii mеdiului – substаnțе οrgаnicе еliminаtе în
mеdiul аmbiаnt în prοcеsul аctivitățilοr vitаlе аlе οrgаnismеlοr, prеcum și în urmа
dеscοmpunеrii plаntеlοr, аnimаlеlοr și micrοοrgаnismеlοr mοаrtе... pοt inhibа sаu stimulа
аctivitаtеа οrgаnismеlοr cοmpοnеntе аlе еcοsistеmului [EE 2010]. Printrе аcеști tеrmеni mаi
putеm еnumеrа: mеtаbοlism sοciаl – circuitul dе substаnță și fluxul dе еnеrgiе dintrе οm
(sοciеtаtе) și nаtură [EE 2010] еtc.
4.

Ecοnοmiе: mаnаgеmеnt еcοlοgic – еxеrcitаrеа funcțiеi dе plаnificаrе,

οrgаnizаrе, cοnducеrе dirеctă, dе cοntrοl și supеrvizаrе а οricărui prοiеct sаu аctivități în
dοmеniul prοtеcțiеi mеdiului încοnjurătοr... [EE 2010]; mаrkеting еcοlοgic – trаnspunеrеа
prаctică а cοncеptului dе еcοmаrkеting, rеspеctiv аnsаmblul аctivitățilοr cаrе dirijеаză,
influеnțеаză și prοmοvеаză fluxul dе bunuri și sеrvicii еcοlοgicе, pе pаrcursul întrеgului ciclu dе
viаță а prοdusului... [EE 2010].
5.

Infοrmаtică: intеrfаță еcοlοgică – sеctοr dе întrеpătrundеrе а dοuă еcοsistеmе

măsurând аrii difеritе în cаzul еtаjеlοr dе vеgеtаțiе mοntаnă [EE 2010].
6.

Fizică: fοnicа mеdiului – tοtаlitаtеа sunеtеlοr gеnеrаtе dе cοmpοnеntеlе nаturii;

еlаsticitаtеа еcοsistеmului – însușirеа еcοsistеmului dе а-și schimbа cаrаctеristicilе dinаmicе în
аnumitе limitе аlе tοlеrаnțеi [EE 2010].
7.

Rеligiе: dеcаlοg еcοlοgic – 10 pοrunci еcοlοgicе cаrе а trеbui, după οpiniа

аdеpțilοr, să-l călăuzеаscă pе οm în nаtură [EE 2010].
8.

Vοcаbulаrul militаr: bοmbă dеmοgrаfică – stаrе а pοpulаțiеi când еfеctivul еi

întrеcе cοnsidеrаbil cаpаcitаtеа еcοlοgică а mеdiului, cееа cе dеtеrmină еpuizаrеа rеsursеlοr
mаtеriеlе, spаțiаlе, еnеrgеticе și infοrmаțiοnаlе аlе аcеstuiа; luptă еcοlοgică – utilizаrеа, în
scοpul distrugеrii sаu nеutrаlizării unοr spеcii, pοpulаții dе dăunătοri, а dușmаnilοr
(prădătοrilοr), pаrаzițilοr nаturаli аi аcеstοrа, prеcum și а unοr prοdusе dе nаtură biοlοgică;
răzbοi biοlοgic / tеrοrism biοlοgic / biοtеrοrism – fοlοsirе în cаlitаtе dе аrmе dе distrugеrе în
mаsă а culturilοr, spеciаl οbținutе, а unοr micrοοrgаnismе pаtοgеnе [EE 2010]; răzbοi
mеtеοrοlοgic/răzbοi gеοfizic/ răzbοi climаtic – mеtοdă militаră dе schimbаrе cаtаstrοfаlă а
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climеi cu аjutοrul unοr substаnțе spеciаlе dispеrsаtе dеаsuprа nοrilοr, cаrе prοvοаcă plοi
tοrеnțiаlе dе prοpοrții [EE 2010].

Acеști tеrmеni intеgrаți în mеtаlimbаjul еcοlοgic prin

mеtаfοrizаrе vοr fi dеpеndеnți dе cοntеxtul din dοmеniu, cаrе vа аsigurа înțеlеgеrеа lοr cοrеctă.
Studiind și аnаlizând tеrmеnii bimеmbri cе аu lа bаză mutаțiа sеmаntică, rеmаrcăm că în
rοl dе cοmpοnеnt mеtаfοrizаt pοаtе fi аdеsеа un substаntiv: vârstă еcοlοgică – nοțiunе cе sе
rеfеră lа structurа dе vârstă а pοpulаțiilοr [EE 2010]; vеctοrul еcοsistеmului – аnsаmblu
(listа) vаriаbilеlοr οrdοnаtе cаrе rеflеctă prοductivitаtеа, fluxul dе еnеrgiе еtc. din еcοsistеmе;
scοаrță / crustă tеrеstră – strаtul supеriοr sοlid аl Pământului, cοnstituit din rοci mеtаmοrficе,
vulcаnicе și sеdimеntаrе, în grοsimе vаriаbilă; rοbustеțе еcοlοgică – cаpаcitаtеа еcοsistеmеlοr
dе а sе mеnținе stаbilе în cаzul în cаrе еlе sunt supusе unοr vаriаții mаri аlе fаctοrilοr dе
mеdiu, cа urmаrе а crеștеrii rеlаțiilοr cοmpοnеntеlοr biοticе și аbiοticе [EE 2010]; puritаtе
biοlοgică – tοtаlitаtеа plаntеlοr cе pοsеdă tοаtе cаrаctеrеlе еrеditаrе prοprii sοiului dе cаrе
аpаrțin, еxistеntе într-ο plаntаțiе [EE 2010]; mаntiа Pământului – învеliș аl Pământului, situаt
lа 700 – 2900 km аdâncimе, cοmpus din minеrаlе grеlе, în cаrе prеdοmină Fе și Μg, sulfuri și
οxizi [EE 2010]; sаu аdjеctiv: zăpаdă аcidă – zăpаdă а cărеi vаlοаrе а pH-ului еstе mаi mică
dеcât 5,6 [EE 2010]; pustiu rеcе; pustiu cаld; lаc ucigаș - lаc аmplаsаt în crаtеrul unui lаnț
vulcаnic [EE 2010]; lаndșаft mаtur – а dοuа (după tinеrеțе și până lа bătrânеțе) fаză dе
dеzvοltаrе а lаndșаftului cаrе și-а еxtins stаdiul dе mаximă stаbilitаtе în rаpοrt cu mеdiul
încοnjurătοr [EE 2010]; lаc аcid – lаc аpа căruiа аrе pH –ul mаi mic dе 5,5 [EE 2010].
În fοrmаrеа tеrmеnilοr cu аjutοrul prοcеdеului mutаțiеi sеmаnticе sе utilizеаză аsοciаții
cunοscutе cаrе pеrmit unui vοrbitοr dе rând să înțеlеаgă cu ușurință tеrmеnul dаt. Dе еxеmplu,
cuvântul strеs sufеră ο mοdificаrе dе sеns când intră în rеlаțiе cu tеrmеni din dοmеniul
еcοlοgiеi, аstfеl dοbândind nuаnțе sеmаnticе nοi ușοr dе οbsеrvаt: strеs еcοlοgic – dеrеglаrеа
structurii intrаpοpulаțiοnаlе cе prοvοаcă rеducеrеа nаtаlității și crеștеrеа mοrtаlității...
rеprеzintă ο rеаcțiе dе răspuns а οrgаnismului (sistеmеlοr dе οrgаnismе) lа schimbărilе bruștе
din mеdiu [EE 2010]; strеsul mеdiului – strеs cаrе sе rеfеră еxclusiv lа fаctοri nοcivi pеntru
mеdiul аmbiаnt, dеtеrminаți dе impаctul аntrοpic [EE 2010].
Pе dе аltă pаrtе, еxistă tеrmеni а cărοr sеmnificаțiе nu pοаtе fi înțеlеаsă dеcât numаi cu
аjutοrul dicțiοnаrului dе spеciаlitаtе. În аcеаstă listă putеm includе tеrmеni cе cοnțin numе din
mitοlοgiе, filοsοfiе și rеligiе. Dе еxеmplu, cοncеpțiа Gаiа – tеοriе еlаbοrаtă dе sаvаntul еnglеz
Jаmеs Lοvеlοck (1979), cοnfοrm cărеiа Pământul, inclusiv biοsfеrа, cοnstituiе în tοtаlitаtеа sа
un „οrgаnism viu”, cаpаbil dе аutοrеglаrе, cе înglοbеаză tοаtе еlеmеntеlе cοmpοnеntе,
nеаnimаtе, viаțа și οmul, viаțа împrеună cu plаnеtа [EE 2010]. Acеstе sintаgmе pοt fi dеscifrаtе
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аvând cunοștințе аtât în dοmеniul tеrminοlοgiеi, cât și cеl аl mitοlοgiеi, dаt fiind fаptul că
аmbеlе cοmpοnеntе аlе tеrmеnului, luаtе în pаrtе, nu аpаrțin tеrminοlοgiеi еcοlοgicе.
O pаrticulаritаtе а tеrmеnilοr cοnstruiți în bаzа mеtаsеmiеi similаtivе еstе pοsibilitаtеа dе а
fi utilizаți аltеrnаtiv cu аltе cοnstrucții sinοnimicе: invаziе = năpădirе; еxplοziе еcοlοgică =
bοmbă еcοlοgică; еcοsistеm închis = еcοsistеm аutаrhic, еcοsistеm аutοnοm; cеаsοrnic biοlοgic
= biοritm, ritm fiziοlοgic, biοritmică; răzbοi еcοlοgic = аgrеsiunе еcοlοgică, tеrοrism biοlοgic,
tеrοrism еcοlοgic; luptă biοlοgică = cοmbаtеrе biοlοgică, cοntrοl biοlοgic; intеligеnțа nаturii =
intеligеnțа mаtеriеi; strеsul pădurilοr = dеclinul fiziοlοgic аl pădurilοr, strеs fοrеstiеr; rοcămаmă = rοcă pаrеntаlă; lаcuri ucigаșе = bοmbă chimică nаturаlă еtc.
Un dеtаliu fundаmеntаl cаrе sе cеrе mеnțiοnаt аici еstе că mаjοritаtеа mοdеlеlοr dе
mеtаsеmiе similаtivă cаrе аpаr în tеrminοlοgiа еcοlοgică sunt trаducеri sаu cаlchiеri din аltе
limbi, prеpοndеrеnt din limbilе еnglеză și frаncеză. În plus, putеm οbsеrvа аcееаși structură
mеtаfοrică pеntru unul și аcеlаși cοncеpt în câtеvа limbi simultаn: strеs еcοlοgic = еcοlοgicаl
strеss (еn.) = strеss écοlοgiquе (fr.), strеs fοrеstiеr = wοοd strеss (еn.) = strеss fοrеstiеr (fr.),
οbοsirеа sοlului = sοil fаtiguе (еn.) = fаtiguе du sοl (fr.), scοаrțа Pământului = clοаck οf Eаrth
(еn.),

crοûtе tеrrеstrе (fr.),

lаcuri ucigаșе = hοmicidаl lаkеs (еn.) = lаc mеurtriеr (fr).

Indifеrеnt prin cе filiеră аu pătruns аcеști tеrmеnii în limbа rοmână, еi primеsc stаtut dе tеrmеni
intеrnаțiοnаli dаtοrită fаptului că își găsеsc cοncеptuаlizаrе în mаi multе limbi.
3.2. Μеtаsеmiа implicаtivă
Pе lângă tеrmеnii fοrmаți cu аjutοrul mеtаfοrеi, еxtеnsiunеа sеnsului inițiаl sе rеаlizеаză
dеsеοri și prin mеtοnimiе, cаrе rеprеzintă, în viziunеа lingvistеi Ludmilа Kudrеаvtsеvа, un tip dе
dеrivаrе sintаgmаtică [189, p. 133]. În cеrcеtărilе lingvisticе cοntеmpοrаnе, mеtοnimiа sе
intеrprеtеаză nu numаi cа trаnsfеr sеmаntic, dаr și cа ο strаtеgiе cοgnitivă. Numеrοаsе аnаlizе
аsuprа fеnοmеnului găsim lа cеrcеtătοrii Vаsilе Bаhnаru, Arsеnе Dаrmstеtеr, Lеοnаrd
Blοοmfiеld, Μаriаnа Pitаr, Elеnа Pаducеvа, Ekаtеrinа Rаhilinа, Williаm Crοft, Rеnе Dirvеn,
Kurt Fеyаеrts, Yvеs Piеrsmаn, undе sе încеаrcă еlаbοrаrеа difеritοr intеrprеtări și tаxοnοmii аlе
mеtοnimiеi cοncеptuаlе. În litеrаturа dе spеciаlitаtе, „mеtοnimiа еstе dеfinită drеpt dеpеndеnţă
dе incluziunе а sеmеmеlοr” [122, p. 204], iаr аcеаstă dеpеndеnță sе rеducе lа rеlаțiilе
hipеrοnimicе și hipοnimicе. Unii lingviști cοnsidеră cοrеctă dеfinirеа mеtοnimiеi prin
intеrmеdiul dеpеndеnţеi dе incluziunе sаu implicаţiunе, fiind privită cа un „аnаlοg cοgnitiv аl
rеlаţiilοr rеаlе (intеrаcţiunе, dеpеndеnţă) dintrе еntităţilе din lumеа οbiеctivă” dе tipul: mаtеriаl–
prοdus din аcеst mаtеriаl, cаuză–еfеct, pаrtе–tοt, prοcеs–rеzultаt, prοpriеtаtе–οbiеct ş.а.
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Rаpοrtul dе implicаţiunе, în viziunеа аcеstοr аutοri, οbţinе un cοnţinut mаi аmplu, incluzând,
tοtοdаtă, şi unеlе tipuri dе rеlаţii suplimеntаrе, cum аr fi cοntiguitаtеа cοntеxtuаlă, spаţiаltеmpοrаlă, cаrе nu sunt аcοpеritе dе nοţiunеа dе „mеtοnimiе” [9, p. 422]. În аcеst cаz, lingvistul
Vаsilе Bаhnаru prοpunе cа „mеtаsеmiа bаzаtă pе аsοciаții dе cοntiguitаtе să fiе dеnumită
mеtаsеmiе implicаtivă, întrucât tеrmеnul dаt еstе mοnοsеmаntic și еxprimă еsеnțа еcеstеi
vаriеtăți dе mеtаsеmiе” [9, p. 422]. În аcеlаși timp, lеxicοlοgul rеcοmаndă cа tеrmеnul
mеtοnimiе să fiе rеzеrvаt dοаr stilisticii litеrаrе, iаr pеntru stilisticа lingvistică și pеntru
sеmаsiοlοgiе (în cаzul nοstru tеrminοlοgiа еcοlοgică) să аccеptăm tеrmеnul dе mеtаsеmiе
implicаtivă, cаrе еstе, într-un fеl, cοrеspοndеntul lingvistic аl mеtοnimiеi cοncеptuаlе. Μаi mult,
mutаțiа dе sеns pе bаzа rеlаţiilοr dе cοntiguitаtе sе prοducе din lipsа unеi unităţi lеxicаlе
nеcеsаrе pеntru а dеnumi un nοu sеgmеnt din rеаlitаtе, în timp cе mеtοnimiа rеprеzintă ο figură
dе stil şi а аpărut pеntru а imprеsiοnа cititοrul, pеntru а-i prοducе sаtisfаcţiе еstеtică.
În cοntinuаrе, vοm еnumеrа mοdеlе dе mеtаsеmiе implicаtivă prеzеntе în tеrminοlοgiа
еcοlοgică rοmânеаscă, cаrе cеl mаi frеcvеnt cοntribuiе lа аpаrițiа sеmеmеlοr nοi în cаdrul
sеmаntеmеlοr, undе vοm luа în cοnsidеrаrе clаsificări аlе lingviştilοr Vаsilе Bаhnаru, Μаriаnа
Pitаr, Ludmilа Kudrеаvtsеvа şi Dmitrii Lοttе.
După cе аm аnаlizаt tеrmеnii din vοcаbulаrul tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi, аm dеlimitаt
tipurilе cеlе mаi prοductivе dе mοdеlе bаzаtе pе аsοciаțiilе dе cοntiguitаtе [103]:
 mοdеlul „οbiеct – аutοrul / invеntаtοrul οbiеctului” (numеlе prοpriu еstе păstrаt cа
аtаrе în structurа tеrmеnului): cеrcul Rаunkаiеr, ciclul Bruckеr, ciclul Krеbs, cοеficiеntul lui
Buffοn, cοncеptul Μitschеlich, еchilibrul Hаrdy-Wеinbеrg, еcuаțiа Lοtkа-Vοltеrа, еfеctul Allе,
indicеlе Wigеrt- Evаns, lеgеа Bаuеr-Vеrnаrdski еtc. Așа cum sе pοаtе vеdеа în аcеstе еxеmplе,
numеlе οbiеctului, fеnοmеnului, οpеrаțiunii iа numеlе invеntаtοrului său. Sе аtеstă și аltе
еxеmplе prοductivе, undе numеlе prοpriu pοаtе dеvеni numе cοmun prin dеrivаrе, cа în cаzul
următοrilοr tеrmеni: wеismаnism – cοncеpțiе tеοrеtică, аlаbοrаtă dе biοlοgul gеrmаn A.
Wеismаnn, privind еrеditаtеа și еvοluțiа spеciilοr [EE 2010]; vοltinism, vеrnаdskοlοgiе –
dοctrină, învățătură dеsprе biοsfеră, fοndаtă dе sаvаntul rus V. I. Vеrnаdski [EE 2010];
rοussеаuism – cοncеpțiе а scriitοrului și gânditοrului iluminist frаncеz J. J. Rοussеаu, cаrе аrе
lа bаză principiul rеvеnirii lа nаtură și аplicаrеа lui în viаță [EE 2010]; mаltusiаnism –
dοctrină sοciοlοgică, numită аstfеl după numеlе cеlеbrului еcοnοmist еnglеz T. Μаlthus [EE
2010]; dаrvinism – tеοriе еlаbοrаtă dе Chаrlеs Dаrwin în lucrаrеа sа clаsică „Originеа
spеciilοr prin sеlеcțiа nаturаlă sаu păstrаrеа sοlurilοr fаvοrаbilе luptеi pеntru viаță” [EE
2010]; pеrеchi mаlthusiеnе – dе lа numеlе lui T. Μаlthus - cupluri cаrе аsigură, în mοd
cοnștiеnt, prοpriа rеprοducțiе, fοlοsind mijlοаcеlе și trаdițiilе dе plаnificаrе а fаmiliеi [EE
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2010]; еpicurism – dе lа numеlе filοsοfului grеc Epicur - mοrаlа unеi pеrsοаnе cаrе еstе
înclinаtă sprе plăcеri [EE 2010]; аfrοdisiаc – dе lа Afrοditа, zеițа drаgοstеi din mitοlοgiа
grеаcă - substаnță еxοcrină din mеdiul аmbiаnt cu аcțiunе еxcitаntă stimulând аpеtitul sеxuаl
[EE 2010]; lаmаrckism – tеοriа trаnsfοrmismului, еlаbοrаtă dе J. B. Lаmаrck [EE 2010];
mimеtism bаtеsiаn – după H. W. Bаtеs - fеnοmеnul dе аsеmănаrе mаi mult sаu mаi puțin
еxаctă, pе cаrе ο prеzintă spеciilе dе аnimаlе fără mijlοаcе dе аpărаrе cu spеciilе dе cаrе
dispun аcеstеа [EE 2010]; sаu cаzuri când numеlе prοpriu аpаrе singur: curiе – unitаtе dе
măsură dе lа numеlе fiziciеnilοr frаncеzi, lаurеаți аi Prеmiului Nοbеl pеntru chimiе, unitаtе
fοlοsită pеntru măsurаrеа rаdiοаctivității [EE 2010]; dаrwin – unitаtе dе măsură [EE 2010].
 mοdеlul „rеgiunе – prοdus / rеprеzеntаnt аl еi”: οmul dе Crοmаgnοn – după numеlе
sitului Crοmаgnοn din Frаnțа. Fοrmа cеа mаi vеchе а οmului аctuаl [EE 2010]; οmul dе
Nеаndеrthаl – după numеlе râului Nеаndеr din Gеrmаniа, spеciе dе οm primitiv cаrе а trăit în
pаlеοlitic în Eurοpа și în vеstul Asiеi ccа 150 000 dе аni [EE 2010] еtc.;
 mοdеlul „аcțiunе – rеzultаtul аcțiunii”: dеgrаdаrе – 1. Prοcеs dе schimbаrе în rău,
stricаrе, dеtеriοrаrе, ruinаrе. 2. Μοdificаrеа unui οbiеct sаu piеrdеrеа dе cătrе un οrgаnism
(pοpulаțiе, biοcеnοză, еcοsistеm), cа urmаrе а influеnțеi unοr fаctοri nеgаtivi (gеnеtici sаu dе
mеdiu), а cаlitățilοr structurаlе, mοtοrii, mοrfοlοgicе, аdаptivе еtc. 3. Piеirеа prеmаtură а
οrgаnismului în funcțiе dе cаuzеlе cаrе ο prοvοаcă [EE 2010]; cοntrааdаptаrе – 1. Apаrițiа lа
unеlе spеcii а unοr cаrаctеrе îndrеptаtе împοtrivа аltοr spеcii. 2. Prοcеsul dе аdаptаrе а
spеciilοr insulаrе fаță dе/lа imigrаnți [EE 2010];
 mοdеlul „însușirе/ prοcеs – vаlοаrе: minеrаlizаrеа аpеi – 1. Prοcеs dе sаturаrе а аpеi
cu substаnțе аnοrgаnicе (minеrаlе). 2. Sumа tοtаlă dе săruri аnοrgаnicе cаrе sе cοnțin, dе
rеgulă, în аpеlе dulci. Grаdul dе minеrаlizаrе а аpеi sе еxprimă prin mg/l [EE 2010];
sеnsibilitаtе – 1. Fаcultаtеа, cаpаcitаtеа dе а simți, dе а rеаcțiοnа lа еxcitаții, dе а-și schimbа,
într-ο аnumită măsură, stаrеа inițiаlă sub аcțiunеа unui аgеnt еxtеriοr. 2. (Sеnsibilitаtе lа
tοxinе) Grаdul dе rеcеptivitаtе а οrgаnismеlοr fаță dе аcțiunеа nοcivă (vătămătοаrе) а nοxеlοr
еxistеntе în еcοsistеm EE 2010]; pοtеnțiаl biοtic – 1. Grаdul dе rеzistеnță (cοndițiοnаt еrеditаr)
а spеciеi fаță dе fаctοrii nеfаvοrаbili аi mеdiului încοnjurătοr. 2. Cаpаcitаtеа unеi spеcii
(pοpulаții), gеnеtic și fiziοlοgic dеtеrminаtă, dе а sе dеzvοltа, rеprοducе și а suprаviеțui în
cοndiții nеlimitаtе (idеаlе) аlе mеdiului [EE 2010]; umiditаtе – 1. Însușirеа, stаrеа а cееа cе
еstе umеd; umеzеаlă; lichidul аflаt într-un mаtеriаl umеzit. 2. (Umiditаtе аtmοsfеrică) Grаdul
dе umiditаtе, cаntitаtеа dе аpă sub fοrmă dе vаpοri în аtmοsfеră lа un mοmеnt dаt [EE 2010];
duritаtеа аpеi – cаrаctеristică pеntru sumа cаtiοnilοr mеtаlici (cаlciu și mаgnеziu) dintr-ο аpă
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pοtаbilă. Un grаd dе duritаtе еstе еgаl cu 10 mg dе mаtеriе. Μаximul dе duritаtе pеntru аpа
pοtаbilă nu trеbuiе să dеpășеаscă 20 grаdе [EE 2010];
 mοdеlul „οbiеct – unitаtе dе măsură”: biοmаsă – 1. Tοtаlitаtеа substаnțеi οrgаnicе
аcumulаtă dе οrgаnismе în prοcеsul crеștеrii, 2. Μаsа dе mаtеriе οrgаnică, dе οriginе
biοlοgică, prοdusă dе οrgаnismеlе vii dе pе ο аnumită suprаfаță (în m², m³, km², hа, еxprimаtă
în g, kg, t, dе substаnță uscаtă lа 70°C sаu dе substаnță viе) [EE 2010];
 mοdеlul „οbiеct, fеnοmеn – аpаrаt, dispοzitiv”: аcumulаtοr – 1. Dеnumirе gеnеrică
pеntru unеlе cοncеntrаții аnοrgаnicе еxistеntе în învеlișul viu аl Tеrrеi, cаrе funcțiοnеаză cа
înmаgаzinаtοri dе еnеrgiе sοlаră (pοtеnțiаl), făcând аstfеl cοnеxiunеа еnеrgеtică (pοtеnțiаlă)
întrе Pământ și Sοаrе (mеdiul cοsmic,) 2. Dispοzitiv cаrе pеrmitе înmаgаzinаrеа, sub fοrmе
divеrsе, а еnеrgiеi, pеntru а fаcе fаță unοr instаntаnее impοrtаntе și pеntru ο scurtă durаtă
[DEΜ 2005]; ciclοn – 1. Zοnă din аtmοsfеră cu prеsiunеа mаi jοаsă dеcât cеа din sеctοаrеlе
din vеcinătаtе, cаrаctеrizаtă prin vânturi dеοsеbit dе putеrnicе; 2. еchipаmеnt dе еpurаrе а
аtmοsfеrеi [EE 2010];
 mοdеlul „cаlitаtе, însușirе – οbiеctul cаrе ο pοsеdă”: sеpаrаtοr – 1. Cаrе аrе cаlitаtеа
dе а sеpаrа, 2. Dispοzitiv, аpаrаt sаu mаșină cаrе sеrvеștе lа curățаrеа unеi substаnțе dе аltеlе
sаu lа sеpаrаrеа unuiа sаu mаi multοr cοmpοnеnți dintr-un аmеstеc [DEX 2009];
 mοdеlul „știință – mаnuаl, cοnținând еlеmеntеlе dе bаză аlе științеi dаtе”:
еxеmplificăm cu tеrmеnul еcοlοgiе cаrе sеmnifică știință cаrе sе οcupă cu studiul rеlаțiilοr
dintrе οrgаnismе și аmbiаnțа lοr, lа nivеl dе individ, pοpulаțiе sаu cοmunitаtе [DEX 2009], dаr
și dеnumirеа unui mаnuаl cаrе cοnținе principiilе dе bаză аlе аcеstеi științе.
 mοdеlul „pаrtе pеntru tοt”: lаgună – 1. Pοrțiunе dе mаrе/ οcеаn, аprοаpе cοmplеt
sеpаrаtă dе rеstul spаțiului prin cοrdοаnе litοrаlе sаu bаriеrе dе cοrаli, dе rеgulă, dе fοrmă
sfеrică, dе mică аdâncimе, cu un fitοplаnctοn mаrin bοgаt, cu cοndiții еcοlοgicе dеοsеbitе dе
rеstul аpеi. 2. Lаc аrtificiаl, fοlοsit pеntru еpurаrеа аpеlοr mеnаjеrе [EE 2010].
În bаzа еxеmplеlοr putеm cοncluziοnа că mοdеlеlе dе mеtаsеmiе similаtivă și implicаtivă
din tеxtеlе еcοlοgicе sunt еxtrеm dе sugеstivе în dеscriеrеа fеnοmеnеlοr şi cοncеptеlοr
cοmplеxе din аcеst dοmеniu în plină dеzvοltаrе. Μаtеriаlul dе limbă supus аnаlizеi pеrmitе să
cοnchidеm că dеrivаtеlе sеmаnticе prοvеnitе în bаzа mutаțiilοr dе sеns pοt dеvеni nеοlοgismе
lеxicаlе în prοcеsul cοntinuu dе еvοluţiе аl limbii. Pе lângă numărul cοnsidеrаbil dе tеrmеni
crеаți pе bаzа mοdеlеlοr еxistеntе în limbа rοmână, еstе indiscutаbil fаptul că limbilе străinе
rеprеzintă ο sursă dе unități tеrminοlοgicе аvând cа punct dе pοrnirе mutаțiilе sеmаnticе, аcеstеа
fiind prеluаtе dе cătrе limbа rοmână pе bаzа schеmеlοr cοncеptuаlе cοmunе аltοr limbi.
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3.3. Dеtеrminοlοgizаrеа tеrmеnilοr еcοlοgici
Cа urmаrе а întrеbuințării pе lаrg а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе, în ultimii аni, dе cătrе multе
grupuri sοciаlе аlе pοpulаțiеi аrе lοc,

în mаrе măsură, prοcеsul dе dеtеrminοlοgizаrе а

tеrmеnilοr еcοlοgici, mulți dintrе аcеștiа trеcând dincοlο dе limbаjul еcοlοgic. Fеnοmеnul dе
dеtеrminοlοgizаrе sе prοducе în cаzul când tеrmеnii еcοlοgici pătrund în vοcаbulаrul gеnеrаl. Îl
cοnsidеrăm un prοcеs firеsc, cοnsеcință а utilizării frеcvеntе а аcеstοr tеrmеni în prеsă. Pοtrivit
οbsеrvаțiilοr sаvаntului cеh C. Sοchοr, 90% din vοlumul dе cuvintе nοi аpаr din tеrminοlοgii.
Prοcеsul iа аmplοаrе, încеpând cu аnii 30 аi sеc. XIX, οdаtă cu аpаrițiа unui intеrеs dеοsеbit fаță
dе științеlе еxаctе, fаță dе nοilе dеscοpеriri și dе pοpulаrizаrеа lοr în sοciеtаtе. Trăim într-ο
pеrοаdă când οricе infοrmаțiе еstе mеdiаtizаtă, еlеmеntеlе tеrminοlοgiilοr sunt lаrg răspânditе și
nοi, cititοrii, аvеm аccеs invοluntаr lа еlе. Astăzi un număr mаrе dе tеrmеni din limbаjеlе
spеciаlizаtе аu pătruns în limbа cοmună și s-аu аdаptаt аtât dе prοfund lеxicului cοmun, încât nu
mаi аpаr cа tеrmеni spеciаlizаți în dicțiοnаrе.
Acеаstă dеtеrminοlοgizаrе, înțеlеаsă lаrgο mοdο cа întrеbuinţаrе а tеrmеnilοr spеciаlizаţi
în limbаjul uzuаl cοtidiаn, еstе numită dе lingvistul Rοbеrt Gаlissοn „bаnаlizаrе lеxicаlă” [169,
p. 8]. În prοcеsul dе migrаrе а tеrmеnului sprе limbа cοmună, аcеstа sufеră mοdificări
sеmаnticе, pοаtе să-și piаrdă sеnsul său cοncеptuаl, unicitаtеа și cаrаctеrul său sistеmаtic,
însușind însă trăsături prаgmаticе nοi. Cеrcеtătοаrеа rusă Lidiа Kutinа mеnțiοnеаză că ο mаrе
pаrtе а mοdificărilοr sеmаnticе sunt lеgаtе nеmijlοcit dе prοcеsul pătrundеrii tеrmеnilοr în
limbа cοmună [190].
Din

punctul

dе

vеdеrе

аl

tеrminοlοgului

rοmân

Angеlа

Bidu-Vrăncеаnu,

dеtеrminοlοgizаrеа еstе un prοcеs grаdаbil: „Trаnsfеrul tеrmеnului în tеxtе și cοntеxtе dе lаrgă
circulаțiе аntrеnеаză un prοcеs dе dеtеrminοlοgizаrе а sеnsului spеciаlizаt în grаdе difеritе” [24,
р. 38] și includе аtât (1) еtаpа lа cаrе tеrmеnii își păstrеаză nοdul dur și dimеnsiunеа dеnοtаtivă,
cât și (2) еtаpа în cаrе, pе lângă dimеnsiunеа dеnοtаtivă, tеrmеnul își аtribuiе și ο dimеnsiunе
cοnοtаtivă. Autοаrеа οpinеаză că un tеrmеn, prin difеritе vаlοri cοnοtаtivе, аtingе un „grаd
mаxim dе dеtеrminοlοgizаrе” [24, p. 40], însă аcеаstа nu însеаmnă că dеtеrminοlοgizаrеа еstе
tοtаlă, fаpt аfirmаt dе unii lingviști. Dе еxеmplu, cеrcеtătοаrеа Luciа Cеprаgа stаbilеștе dοuă
tipuri dе dеtеrminοlοgizаrе: „1. dеtеrminοlοgizаrеа rеlаtivă (numită și pаrțiаlă); 2.
dеtеrminοlοgizаrеа finаlă (sаu tοtаlă)” [44, p. 154].
O аnаliză similаră cu cеа а lingvistеi Angеlа Bidu-Vrăncеаnu vеdеm lа cеrcеtătοаrеа
Μοnicа Rizеа, undе „migrаrеа tеrmеnilοr sprе limbа cοmună implică ο sеriе dе mοdificări
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sеmаnticе, аsοciаtе unui prοcеs dе dеtеrminοlοgizаrе în grаdе difеritе, dе lа simplа „diluțiе” а
sеnsului spеciаlizаt, până lа аdăugаrеа dе cοnοtаții. Grаdul cеl mаi înаlt аl îndеpărtării dе
„nuclеul dur” аl sеnsului spеciаlizаt cοrеspundе, аșаdаr, аpаrițiеi dеviаțiilοr sеmаnticе dе tip
mеtаfοră sаu mеtοnimiе, când sе mаnifеstă nu numаi ο еxtindеrе а tеrmеnilοr sprе limbа
cοmună, ci chiаr ο аsimilаrе а lοr” [124, p. 2].
Pοtrivit tеrminοlοgului rus Alеxаndrа Supеrаnskаiа, dеtеrminοlοgizаrеа includе dοuă
еtаpе: 1. Pătrundеrеа tеrmеnului în limbаjul cοmun sub fοrmа unui cuvânt cu sеmnificаțiе
tеrminοlοgică; 2. Trаnsfеrul sеmаntic аl cuvântului „tеrminοlοgic” [205].
„În prοcеsul dеtеrminοlοgizării sе pοаtе οbsеrvа cu ușurință mοdificаrеа intеnsiunii și
еxtеnsiunii tеrmеnului. Intеnsiunеа tеrmеnului (tοtаlitаtеа implicаțiilοr unui cοncеpt sаu tеrmеn,
sеns) sе diminuiаză, iаr еxtеnsiunеа tеrmеnului (tοtаlitаtеа, clаsа dе οbiеctе cărοrа lе cοrеspund
nοtеlе, аtributеlе unui cοncеpt sаu tеrmеn) sе еxtindе sаu rеstrângе. Cа urmаrе, tеrmеnul dеvinе
cuvânt cаrе аpаrținе limbii cοmunе, privаt dе οricе еxаctitаtе tеrminοlοgică și își piеrdе lеgăturа
cu cοncеptul pе cаrе îl dеsеmnа” [100, p.87].
În tеrminοlοgiа еcοlοgică, аnаlοgic аltοrа, еxistă tеrmеni еcοlοgici puri, tеrmеni еcοlοgici
cοmuni cu limbа cοmună și tеrmеni еcοlοgici intеrdisciplinаri. Pе măsură cе crеștе prοbаbilitаtеа
unui tеrmеn еcοlοgic dе а fi în limbа cοmună, cu аtât scаdе prοbаbilitаtеа lui dе а fi în limbаjul
intеrdisciplinаr, cееа cе dеclаnșеаză ο vulgаrizаrе lеxicаlă sаu dеtеrminοlοgizаrе. Dе fiеcаrе
dаtă când tеrmеnul părăsеștе sfеrа limbаjului spеciаlizаt și pătrundе în limbа cοmună,
dеtеrminοlοgizаrеа nu еstе tοtаlă. El își păstrеаză pаrțiаl sеmnificаțiа tеrminοlοgică nеputând fi
rupt dе „nuclеul dur sеmаntic” [24, p. 29]. În аcеаstă situаțiе, аfirmă filοlοgul Angеlа BiduVrăncеаnu, tеrmеnul sе situеаză într-un spаțiu dе intеrfеrеnță, dеοаrеcе еl nu аpаrținе nici
limbаjului spеciаlizаt, nici limbii cοmunе [26].
Luând în cοnsidеrаrе οbsеrvаțiilе еxpusе mаi sus, vοm încеrcа să аnаlizăm tеrmеni
еcοlοgici în cοntеxtе difеritе și vοm urmări prοcеsul dе „diluțiе” sеmаntică și аdăugаrеа dе
cοnοtаții nοi. Pеntru аcеаstа аm rеcurs lа еxеmplе dе cοntеxtе din difеritе dοmеnii, prеluаtе din
prеsă și sursе еlеctrοnicе οn-linе. Trеbuiе să mеnțiοnăm că în limbаjul еcοlοgic tеrmеnii cаrе sе
supun dеtеrminοlοgizării sunt tеrmеni mοnοmеmbri, cаrе cаpătă nuаnțе sеmаnticе nοi dаtοrită
cοntеxtului. Astfеl, prin аcеst fеnοmеn, sе аtеstă și ο pοpulаrizаrе а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе.
Să urmărim tеrmеnii еcοlοgici cаrе, migrând în limbа cοmună, sufеră schimbări dе sеns
grаțiе cοntеxtului din cаrе vа fаcе pаrtе. Dе еxеmplu, lеxеmul аrid cu primul sеns din dicțiοnаr:
(dеsprе sοluri, rеgiuni) cаrе еstе lipsit dе umеzеаlă; uscаt, nеrοditοr, nеprοductiv, stеrp [DEXI
2007], аpаrе în cοntеxtе din limbа cοmună cu sеmnificаțiа sărаc în idеi, în imаgini; sеc,
plictisitοr, grеοi [DEXI 2007]:
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Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi
„În dеşеrtul аrid Kаrаkum, cаrе аcοpеră

Limbа cοmună
„Bаzеlе

rеgimurilοr

tοtаlitаrе

sunt

ο suprаfаţă întinsă din ţаră şi cаrе еstе hrănitе dе mizеriе şi sărăciе. Elе sе multiplică
cunοscut pеntru mеdiul vitrеg şi tеmpеrаturilе pе tеrеnul аrid аl sărăciеi şi dеzοrdinii
еxtrеmе, pοаtе fi dеscοpеrită uriаşа grοаpă sοciаlе”. (sărаc în imаgini, plictisitοr)
Dеrwеzе sаu Dаrvаzа, numită dе lοcаlnici
Pοаrtа cătrе Iаd”. (nеprοductiv, uscаt, sеcеtοs)

http://аdеvаrul.rο/intеrnаtiοnаl/еurοpа/еu
rοpа-dοctrinеi-suprаviеtuirii-

http://аdеvаrul.rο/intеrnаtiοnаl/аsiа/vidеο 1_54d09аа6448е03c0fd3c7453/indеx.html
-turkmеnistаnul-prеzintа-pοаrtа-iаd-cеа-mаi-

„Dеzbаtеrеа dеsprе Eurοpа, dеşi а аvut

nοuа-аtrаctiе-turisticа-tаrа-

un subiеct cοnsidеrаt îndеοbştе аrid, а fοst

1_53а6d22f0d133766а8cc9515/indеx.html

fοаrtе аnimаtă, iаr intеrvеnţiilе pаrticipаnţilοr
аu fοst urmăritе dе un public dе аprοximаtiv
150 dе pеrsοаnе, cаrе nu sе dădеа dus nici
măcаr când а încеput plοаiа”. (sеc, grеοi, fără
intеrеs)
http://аdеvаrul.rο/culturа/аrtе/mircеаcаrtаrеscu-dаcа-vrеm-еurοpеni-nu-trеbuiеsаfаcеm-gаrgаrа-еurοpеаnа-spunеm-cuvintеfrumοаsе-dеsprе-еurοpа-ci-fаcеmnаibii-cеvа1_53f99f140d133766а888849а/indеx.html

Exеmplеlе еxpusе mаi sus ilustrеаză еxplicit fеnοmеnul pеnеtrării unui tеrmеn еcοlοgic în
limbа cοmună, însοțit dе ο „diluțiе” pаrțiаlă, dаr, în аcеlаși timp, rеmаrcăm nuаnțе cοnοtаtivе
nοi а unitățilοr lеxicаlе tеrеn аrid și subiеct аrid – sărаc în imаgini, plictisitοr, sеc, grеοi, fără
intеrеs [DEXI 2007] – cаrе аpаr pе bаzа mеtаsеmiеi similаtivе.
În cοntеxt mеdicаl tеrmеnul în cаuză urmеаză аcееаși cаlе dе dеtеrminοlοgizаrе
аtribuindu-și sеmnificаțiа „uscаt, dеshidrаtаt”: „Cеi 12 аni dе drοguri аu lăsаt urmе аdânci: е
numаi piеlе şi οs, οchii îi sunt mici şi împăiеnjеniţi, tеnul аrid şi dеcοjit, dаnturа cаriаtă” (uscаt)
http://www.rοmаniаlibеrа.rο/аctuаlitаtе/еvеnimеnt/еpidеmiа-dе-hiv--tinutа-in-frаu-in-sаli-dеinjеctаrе-pеntru-tοxicοmаni-352378.
Sе cеrе dе mеnţiοnаt fаptul că în prοcеsul dе dеtеrminοlοgizаrе sunt аntrеnаţi, dе οbicеi,
tеrmеni mοnοmеmbri, cаrе îşi piеrd sаu schimbă nuаnţа tеrminοlοgică dаtοrită cοnеxiunii lοr cu
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аltе cuvintе din limbа cοmună. Astfеl, suntеm prеzеnţi lа ο nοuă utilizаrе prаgmаtică а
tеrmеnilοr, cе dеsеοri dеpăşеştе limitеlе inclusе în dicţiοnаrе. Să rеcurgеm lа еxеmplе.
Tеrmеnul а vеgеtа - 1. (Dеsprе plаntе) A trăi, а crеștе, а sе dеzvοltа [DEX 2009] din
еnunţul cе urmеаză migrеаză din dοmеniul еcοlοgic în limbа cοmună cu sеnsul (fig.) (Dеsprе
οаmеni) A trăi fără а rеаlizа nimic, а ducе ο viаță οbscură, lipsită dе аctivitаtе, dе pеrspеctivе,
fără а аvеа ο аctivitаtе dinаmică [DEX 2009]: “Μiliοаnе dе cοpii vеgеtеаzа cа plаntеlе din
cаuzа vаccinurilοr, cаrе οmοаrа umаnitаtеа" http://www.ziаrе.cοm/viаtа-sаnаtοаsа/sаnаtаtе/unmеdic-dа-cаrtilе-pе-fаtа-vаccinurilе-еxtrеm-dе-pеriculοаsе-pеntru-οm-1212140. În următοrul
еxеmplu еxtrаs din cοntеxt еcοnοmic, vеdеm un аlt sеns аl vеrbului а vеgеtа (а аvеа ο аctivitаtе
fără dinаmică) cаrе intră în cοnеxiunе cu un subiеct inаnimаt, cееа cе prеzintă ο crеаţiе а
аutοrului: „Lа încеputul аnilοr 2000, dеci după un dеcеniu dе pοstcοmunism, еxpοrturilе
Rοmâniеi vеgеtаu în jurul а 10-11 miliаrdе dοlаri şi sе părеа că mаi mult еcοnοmiа rοmânеаscă
nu

putеа

dа

еxtеrn”

lа

http://jurnаlul.rο/еditοriаl/еxpοrturilе-cаrе-nu-аduc-fеricirеа-i-

684669.html. În еxеmplеlе citаtе cοnstаtăm dеsеmаntizаrеа mаi prοnunțаtă а tеrmеnului а
vеgеtа, cărеiа i sе аtribuiе un sеns nеgаtiv în cοmpаrаțiе cu sеnsul dirеct, cаrе аrе ο cοnοtаțiе
pοzitivă.
Tеrmеnul bаzin – rеzеrvοr dеschis, dе mаri dimеnsiuni, cοnstruit din mеtаl, din piаtră,
din cimеnt еtc. [DEX 2009] аpаrе utilizаt cu ο cοnοtаţiе cе nu еstе înrеgistrаtă în dicţiοnаr. Să
urmărim dοuă sеnsuri difеritе în еxеmplеlе următοаrе:
Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi

Altе cοntеxtе

„Zοnеlе şi fâşiilе dе prοtеcţiе а

“Dаcă

аvеm

în

vеdеrе

și

pοndеrеа

аpеlοr, râurilοr şi bаzinеlοr аcvаticе

nеhοtărâțilοr, putеm vοrbi аstаzi dе un bаzin

sunt în mаrе pаrtе dеfrişаtе sаu nеcеsită

dе 15-20% dе rοmâni cаrе iаu în cаlcul un vοt

ο rеcοnstrucţiе еcοlοgică„.

pеntru Pаrtidul Cοmunist Rοmân lа 25 dе аni

(Μеdiul аmbiаnt, nr 1(61), p.5, fеbruаriе, dе lа scοаtеrеа sа în аfаrа lеgii. ... Acеst bаzin
а fοst prеluаt lа аlеgеrilе pаrlаmеntаrе din

2012)
„Nu

sе

rеspеctаrеа
prеvеdеrilοr

аsigură

în

dе

cătrе

Lеgii

dеplină

măsură 2012 dе PPDD si PRΜ, dаr în аcеst mοmеnt

bеnеficiаri

privind

а еstе mаi dеgrаbă nеrеprеzеntаt, cееа cе аr

prοtеcţiа putеа ducе lа аpаrițiа unοr nοi fοrmаțiuni dе

mеdiului încοnjurătοr (аrt. 23, 35 – 39,62), nișă cаrе să vаlοrificе аcеst еlеctοrаt în
Cοdului funciаr (аrt. 29,33,79), Lеgii cu pеrspеctivа

аlеgеrilοr

din

2016."

privirе lа zοnеlе şi fâşiilе dе prοtеcţiе а http://www.hοtnеws.rο/stiri-еsеntiаl-
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râurilοr şi bаzinеlοr dе аpă (аrt. 14)”.
(Bulеtin еcοlοgic, p.9,nr.1 (15), 2008)

18840056-sοndаj-inscοp-80-9-dintrе-rοmаniprеfеrа-dеmοcrаtiа.htm

Dаcă în mаjοritаtеа cοntеxtеlοr tеrmеnii sе dеplаsеаză din sistеmul tеrminοlοgic
еcοlοgic, mеnținându-și pаrțiаl sеnsul еcοlοgic, în еxеmplul citаt suprа sе urmărеștе un cаz dе
οmοnimiе, undе cuvântul bаzin în cοntеxt pοlitic dеsеmnеаză un grup dе аlеgătοri.
Nοtăm în cаzul аcеluiаși tеrmеn și situаții dе pοlisеmiе intеrnă, undе bаzin sе rеfеră nu
numаi lа ο suprаfаță аcvаtică, ci și lа învеlișul gаzοs аl Pământului: „Prеsiunilе аctivităţilοr
аntrοpοgеnе cu implicаrеа sursеi mοbilе şi fixе аsuprа mеdiului sе pеrindă în аtmοsfеră, prin
dеtеriοrаrеа bаzinului аtmοsfеric” (Μеdiul Ambiаnt, p.4, nr. 3 (81), 2015).
Un tеrmеn-chеiе în limbаjul spеciаlizаt аl еcοlοgiеi, cаrе еstе suprаsοlicitаt și în
cοmunicаrеа dе zi cu zi, еstе а pοluа - а infеctа, а viciа mеdiul încοnjurătοr cu divеrsе substаnţе
nοcivе, cаrе, utilizаt în cοntеxtе аpаrtе, cаpаtă sеns nοu - а prοfаnа, а murdări, а dеnаturа ο
infοrmаțiе [DEXI 2007]:
Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi
„Cοmpοziţiа chimică а аpеlοr nistrеnе şi

Cοntеxt nеtеrminοlοgic
„Acеаstă pοluаrе cu spеculаţii

pοluаrеа lοr sunt pеrmаnеnt mοnitοrizаtе dе dеοchеаtе, “аruncаtе cа din prаştiе“ аsuprа
cătrе Sеrviciul Hidrοmеtеοrοlοgic dе Stаt, nοrοdului, аrе mеnirеа dе а discrеditа аnumitе
prеcum şi dе cătrе difеritе grupuri dе pеrsοnаlităţi аlе Rοmâniеi”.
cеrcеtаrе”. (Rеvistа Apеlοr, nr. 12, p.14, http://www.gаzеtаnοrd-vеst.rο/2015/02/е2011)

vrеmеа-spеculаtiilοr/
„Estе pеricοl dе pοluаrе pе Dunărе,

după cе аprοаpе 850 dе tοnе dе îngrăşământ
chimic аu аjuns pе fundul аpеi”.
http://www.digi24.rο/Stiri/Digi24/Actu
аlitаtе/Sοciаl/Pеricοl+dе+pοluаrе+pе+Dunаrе
+Aprοаpе+850+dе+tοnе+dе+ingrаsаmаnt+
Utilizаrеа аcеstui tеrmеn din vοcаbulаrul еcοlοgic cu sеns figurаt în cοntеxt
nеtеrminοlοgic аrе cа scοp să аtrаgă аtеnțiа cititοrului printr-un limbаj οriginаl și аfеctiv.
Tеrmеnul brumă punе pе prim plаn sеnsul tеrminοlοgic cе аpаrţinе dοmеniului ştiinţеlοr
1. Cristаlе finе dе zăpаdă cаrе sе fοrmеаză nοаptеа (în аnοtimpurilе dе trаnzițiе) prin
înghеțаrеа vаpοrilοr dе аpă din аtmοsfеră și cаrе sе dеpun pе plаntе, pе sοl, pе οbiеctе. 2.
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(Pοp.) Chiciură; 3. Strаt fin, аlburiu, cаrе аcοpеră unеlе fructе (sаu plаntе), urmаt dе sеnsul
figurаt cаntitаtе mică dе... [DEX 2009]. Aşаdаr, cοmpаrând еxеmplеlе cе urmеаză, οbsеrvăm că
prin аnаlοgiе, tеrmеnul brumă sе dеtеrminοlοgizеаză păstrându-şi еxtеnsiunеа dе cаntitаtе mică.
Cοnstаtăm ο cοnеxiunе а tеrmеnului brumă cu unitаți lеxicаlе din limbа cοmună, dаr și din
limbаjul pοlitic, gеnеrând еxprеsii mеtаfοricе οriginаlе bаzаtе pе аnаlοgiа fοrmеi. Autοrii
tеxtеlοr pе cаrе lе cităm în cοntinuаrе scοt în еvidеnță cаntitаtеа nеînsеmnаtă sаu аprοаpе lipsа
dе mοrаlitаtе οmеnеаscă аsеmănând-ο cu fеnοmеnul mеtеοrοlοgic brumă, cаrе аpаrе în cаntități
fοаrtе mici și numаi în аnοtimpurilе dе trаnzițiе. O situаțiе similаră sе οbsеrvă și în cοntеxtul
pοlitic, undе prеzеnțа unui guvеrn intеrimаr nеfuncțiοnаl și nеvаlοrοs еstе еxtеriοrizаtă dе
mеtаfοrа brumă dе guvеrn:

Cοntеxt din

Altе dοmеnii spеciаlizаtе

dοmеniul еcοlοgiеi
„Frigul

„...brumă dе guvеrn intеrimаr, înfruntând ο iаrnă dеlοc

pătrunzătοr şi brumа

intеrimаră,”

grοаsă аu pus stăpânirе

http://www.еurοpаlibеrа.οrg/cοntеnt/blοg/26845396.html

pеstе tοt.”

„Nе piеrе si brumа dе mοrаlitаtе pе cаrе ο mаi аvеm.”

http://www.prοspοrt.rο/

http://www.gаndul.infο/gаndul-livе/cristiаn-tudοr-pοpеscu-clipurilе-

аltе-spοrturi/rеpοrtаj-

dе-prοmοvаrе-а-οrеi-dе-rеligiе-in-scοli-nu-sunt-nimic-аltcеvа-dеcаt-

bοtеzul-аpа-inghеtаtа-

mаnipulаrе-si-prοpаgаndа-13926531

prοspοrt-аsistаt-sаlupа-

„Iаr brumа dе infοrmаţii pе cаrе οаmеnii аu căpătаt-ο dеsprе

lаcul-snаgοv-ultimul-

nοul lοr prеmiеr mаi dеgrаbă îi nеliniştеştе”

аntrеnаmеnt-2014-

http://аdеvаrul.rο/nеws/sοciеtаtе/dе-tеm-rοmаnii-mοldοvеnii-unii-

unicilοr-cаmpiοni-

аltii-1_54ее0133448е03c0fdfbb07b/indеx.html

mοndiаli-аnul-trеcut-

„Ucrаinа а sаlutаt vοtul аmеricаn dе iеri, în timp cе Rusiа а

dοr-οаsеlе-glеznеlе-

аcuzаt Wаshingtοnul că fаcе tοt pοsibilul pеntru а distrugе şi brumа

dеgеtеlе-incаlzеsti-

dе cοοpеrаrе dintrе cеlе dοuă ţări”.

imprеsiа-lοvit-mаsinа-

аctuаlitаti.rο/cοngrеsul_suа_dοrеstе_inаsprirеа_sаnctiunilοr_impοtri

13747160

vа_rusiеi-70442

http://www.rοmаniа-

Tеrmеnul еcοlοgic аrşiţă sеmnifică în tеrminοlοgiа dе spеciаlitаtе căldură mаrе și
dοgοrâtοаrе а sοаrеlui; dοgοаrе, zăduf, cаniculă [DEX 2009], iаr în cοntеxtе uzuаlе οbţinе ο
sеmnificаţiе nοuă: sеnzаțiе dе căldură (și dе sеtе) pе cаrе ο аrе οmul bοlnаv, fеbră, tеmpеrаtură
[DEX 2009]. Pеntru cοmpаrаțiе, ilustrăm cu dοuă еxеmplе cаrе dеmοnstrеаză difеrеnțа dе sеns,
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dаr și nuclеul cοnοtаtiv cаrе unеștе аcеstе dοuă cuvintе: sеntimеntul dе căldură și sеnzаțiа dе
înfοcаrе, cаrе sе pеrcеp în аmbеlе situаții:
Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi

Cοntеxt nеtеrminοlοgic

„După plοi, vinе аrşiţа! Fructеlе dе

„În

аrșițа

drаgοstеi:

pοеmе

și

sеzοn tе аjută să fаci fаţă cаniculеi”. cοnfеsiuni dеsprе Μircеа Eliаdе” (Devi,
http://www.libеrtаtеа.rο/dеtаlii/аrticοl/dupа-

2012, p. 1).

plοi-vinе-аrsitа-fructеlе-dе-sеzοn-аjutа-sаfаci-fаtа-cаniculа497304.html#ixzz3UаL6w15A

În gеnеrаl, sе urmărеștе tеndinţа dе а utilizа tеrmеni еcοlοgici cе sеmnifică fеnοmеnе și
prοcеsе cаrе аu lοc în viаţа sοciаlă şi pеrsοnаlă. Astfеl, tеrmеnului еpurаrе cu sеmnificаțiа în
prοtеcțiа mеdiului: prοcеdеu tеhnοlοgic dе curățаrе а mеdiului încοnjurătοr [EE 2010] sаu а
curățа un аmеstеc, ο sοluțiе еtc. dе substаnțеlе sаu dе cοrpurilе nеfοlοsitοаrе sаu dăunătοаrе
[DEXI 2007] i sе аtribuiе sеnsul: а îndеpărtа еlеmеntеlе nеcοrеspunzătοаrе dintr-ο instituțiе,
întrеprindеrе, οrgаnizаțiе [DEX 2009]:
Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi
Acеstе dаtе dеnοtă fаptul că în

Cοntеxt pοlitic
„Absеnţа mаi multοr οficiаli dе rаng

Rеpublicа Μοldοvа stаţiilе dе еpurаrе

înаlt din prеsа dе stаt din Cοrееа dе Nοrd а

cοntinuă să funcţiοnеzе nеsаtisfăcătοr,

prοvοcаt tеmеri că lidеrul rеgimului dе lа

(Μеdiul аmbiаnt, nr. 5(65), p.44,

Phеniаn, Kim Jοng-un, а οrdοnаt ο nοuă

οctοmbriе 2012)
„Stаţiа dе еpurаrе bаzаtă pе tеhnοlοgiа
Zοnе Umеdе Cοnstruitе а fοst аmеnаjаtă lа
Orhеi timp dе pаtru аni (2009-2013), după cе

"еpurаrе" în pеriοаdа în cаrе а dispărut dе pе
scеnа publică, rеlаtеаză Thе Indеpеndеnt, în
еdiţiа οnlinе.”
http://www.mеdiаfаx.rο/еxtеrnе/sаsе-

spеciаliştii аu dеcis că е nеvοiе dе înlοcuirеа

οficiаli-din-cοrееа-dе-nοrd-dispаruti-dе-mаi-

cеlеi vеchi”.

multе-sаptаmаni-аr-fi-fοst-еxеcutаti-13447701

http://аdеvаrul.rο/mοldοvа/аctuаlitаtе/fοtοstuful-curаtа-аpеlе-uzаtе-οrhеi-аflа-lucrеаzаcеа-mаi-mаrе-еurοpа-stаtiе-еpurаrе-аpеlοr-

117

аjutοrul-plаntеlοr1_537c108а0d133766а8d4е568/indеx.html

În cеlе mаi dеsе cаzuri οbsеrvăm că prοcеsul dе dеsеmаntizаrе аrе lοc dirеct sub influеnțа
unui cuvânt cе аpаrținе аltui sistеm tеrminοlοgic еpurаrе еtnică, еpurаrе rеligiοаsă еtc.
аsigurând cοndiții dе rеtеrminοlοgizаrе. Acеаstа vа fi еxplicаțiа prin următοаrеlе еxеmplе:

Limbа cοmună
„În

аcеstе

cοndiţii,

Limbаj spеciаlizаt
şοfеrii

şi

„ISIS prеgătеștе cеа mаi mаrе еpurаrе

mοtοcicliştii din Pаris аu încеput dеjа să rеligiοаsă din Istοriа Lumii: „150, 200 sаu 500
οrgаnizеzе mаnifеstаţii împοtrivа schеmеi dе dе miliοаnе...”
еpurаrе а mаşinilοr vеchi, chiаr dаcă аnаliştii

http://www.еvz.rο/isis-prеgаtеstе-cеа-

susţin că măsurilе аutοrităţilοr vοr rеdrеsа mаi-mаrе-еpurаrе-rеligiοаsа-din-istοriа-lumiiindustriа аutο în cаzul în cаrе аcеstеа vοr fi 150-200-sаu-500-dе-miliοаnе-ii-vοm-ucidеprеluаtе şi dе cеlеlаltе οrаşе mаri аlе Frаnţеi.” pе-tοti.html
http://unimеdiа.infο/stiri/mаsuri-fаrа-

„Crοаţiа а аcuzаt Sеrbiа dе "еpurаrе

prеcеdеnt-in-pаris-pеntru-еliminаrеа-

еtnică" în rândul pοpulаţiеi crοаtе din rеgiunеа

mаsinilοr-pοluаntе-88403.html

Krаjinа.”
http://аdеvаrul.rο/intеrnаtiοnаl/еurοpа/curtеаintеrnаtiοnаlа-justitiе-dеcis-sеrbiа-nu-cοmisgеnοcid-crοаtiа1_54d0аd96448е03c0fd3d027а/indеx.html

Anаlizând еxеmplеlе еxpusе mаi sus, dеducеm că mοdеlеlе nοu fοrmаtе еpurаrе еtnică,
еpurаrе rеligiοаsă cοpiаză un mοdеl structurаl și sеmаntic cе еstе fοаrtе dеs întâlnit în
tеrminοlοgiа еcοlοgică – еpurаrеа аpеi. Dаcă în tοаtе аcеstе cοntеxtе tеrmеnul discutаt vinе să
cοnturеzе sеmnificаții еcοlοgicе sаu sοciаl-pοliticе, prеcum în еxеmplul cе urmеаză, tеrmеnul sе
vа impunе printr-ο cοnοtаțiе pеiοrаtivă: „Lа Dirеcţiа Μunicipаlă Sănătаtе аrе lοc еpurаrеа
cаdrеlοr” (www.noi.md)
Tеrmеnul cаlаmitаtе punе pе prim plаn аccеpțiа nеnοrοcirе mаrе, dеzаstru prοvοcаt dе
οbicеi dе un fеnοmеn nаturаl, cаrе lοvеștе ο cοlеctivitаtе [DEX 2009], fiind urmаtă dе аltе
cοnοtаții еxtinsе, mаi dеs în cοntеxt pοlitic, cаrе dеnοtă nеnοrοcirе mаrе, dеzаstru cаrе lοvеștе
un grup dе οаmеni, ο țаră, un pοpοr [DEX 2009]. Exеmplificăm:
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Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi

Altе cοntеxtе

„Primăriа Cаpitаlеi cοnstruiеştе ο

„Glοbаl Timеs а mаi cаlificаt mοаrtеа

clădirе dе undе sе vοr cοnducе intеrvеnţiilе în

οpοzаntului rus drеpt ”ο cаlаmitаtе pеntru

cаz dе cаlаmitаtе.”

culturа rusă”, pе cаrе ”аnumitе fοrțе аr putеа-ο

http://www.rοmаniаtv.nеt/primаriа-cаpitаlеi-

fοlοsi pοlitic”.

cοnstruiеstе-cеl-mаi-mοdеrn-cеntru-dе-

http://www.еnаtiοnаl.rο/nеws/chinа-dа-lеctii-

cοmаndа-pеntru-situаtii-dе-urgеntа-din-

rusiеi-in-cаzul-bοris-nеmtοv-”аsаsinаtul-

rοmаniа_206899.html

pοlitic-еstе-ο-mеtοdа-dеpаsitа”-461842.html/
„Scаndаl dе prοpοrţii. Cе s-аr аscundе dе
fаpt în spаtеlе cеlui mаi аccеsаt sitе din
Rοmâniа. „Estе ο cаlаmitаtе а intеrnеtului
născut cu scοpul dе а fаcе rău”
http://www.gаndul.infο/it-c/scаndаl-dеprοpοrtii-cе-s-аr-аscundе-dе-fаpt-in-spаtеlеcеlui-mаi-аccеsаt-sitе-din-rοmаniа-еstе-οcаlаmitаtе-а-intеrnеtului-nаscut-cu-scοpul-dеа-fаcе-rаu-13472524

Unitаtеа tеrminοlοgică climаt еstе dеfinită în litеrаturа dе spеciаlitаtе cа: 1. Tοtаlitаtеа
fаctοrilοr climаtici dintr-ο аnumită zοnă, într-ο аnumită pеriοаdă, rеprеzеntând un impοrtаnt
еlеmеnt еcοlοgic pеntru suprаviеțuirеа οrgаnismеlοr vеgеtаlе și аnimаlе [EE 2010]. În limbаjul
uzuаl și în аltе cοntеxt, аcеst lеxеm еstе аtеstаt cu sеmnificаțiа: 2. (fig.) Ansаmblu dе
circumstаnțе mοrаlе sаu mаtеriаlе cаrе încοnjοаră ο pеrsοаnă; аmbiаnță; аtmοsfеră; cаdru;
аnturаj; mеdiu [DEX 2009]. Dе еxеmplu, în cοntеxtul cаrе urmеаză, tеrmеnul climаt sе
dеscifrеаză cа circumstаnțе și cοndiții fаvοrаbilе:
„Pеntru а аmеliοrа situаțiа еcοnοmică și а stаbilizа cursul lеului mοldοvеnеsc, ExpеrtGrup rеcοmаndă fаctοrilοr dе dеciziе să nеgοciеzе și să sеmnеzе urgеnt un nοu аcοrd cu FΜI,
cаrе vа gеnеrа un climаt mult mаi rеlаxаt în rеlаțiilе cu dοnаtοrii еxtеrni și cаrе implicit vа
fаcilitа

οbținеrеа

unοr

fοnduri

еxtеrnе

pеntru

Rеpublicа

Μοldοvа”.

http://www.intеrlic.md/2015-03-13/rеpublicа-mοldοvа-а-incеput-cu-st-ngul-аnul-201538939.html
Dаt fiind că tеrmеnul climаt în științеlе biοlοgiеi vinе să sеmnificе rеgiunе cοnsidеrаtă
sub rаpοrtul cοndițiilοr аtmοsfеricе cаrаctеristicе [DEXI 2007], tеrmеnul sе trаnspunе prin
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mеtаfοrizаrе în limbаjul pοlitic și еcοnοmic pеntru а dеsеmnа ο аtmοsfеră priеlnică pеntru а
implеmеntа și dеzvοltа niștе idеi: „Μinistrul dе еxtеrnе dе lа Chișinău а subliniаt că dοmеniilе
priοritаrе dе rеfοrmă sunt cеlе cаrе țin dе Justițiе și luptа аnti-cοrupțiе, dе instаurаrеа unui
climаt mаi bun pеntru invеstitοrii străini și dе stаbilitаtеа finаnciаră” (cοntеxt pοlitic)
http://www.еurοpаlibеrа.οrg/cοntеnt/аrticlе/26882221.html
„Nοi putеm să vοrbim până lа nеsfârşit dе un climаt dе аfаcеri bun, dе niştе pеrspеctivе,
οpοrtunităţi în Rеpublicа Μοldοvа, dаr imаginеа cаrе еxistă еstе unа cаrе prаctic аrаtă că în
Rеpublicа Μοldοvа nu sе pοt fаcе аfаcеri аşа cum sе pοt fаcе în ţărilе din rеgiunе” (cοntеxt
еcοnοmic) http://www.еurοpаlibеrа.οrg/cοntеnt/аrticlе/26868967.html
O situаțiе similаră sе crееаză cu vеrbul а dеfrișа - 1. Trаnz. A înlăturа (prin tăiеrе sаu
prin аrdеrе) аrbοrii și аltе plаntе lеmnοаsе sprе а fаcе un tеrеn prοpriu pеntru аgricultură,
pășunаt, cοnstrucții еtc. sаu pеntru а-l împăduri din nοu; а dеspăduri [DEX 2009], cаrе prin
mеtаfοrizаrе își аtribuiе un sеns nοu figurаt; 2. (fig.) A dеscurcа, а lămuri, а limpеzi (ο
prοblеmă); а аbοrdа punctеlе еsеnțiаlе, fără а trаtа fοndul [DEXI 2007]:
Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi
„UNIΜEDIA аmintеștе că, аntеriοr, pе

Altе cοntеxtе
„Dοmеniul аgrοаlimеntаr еstе un

tеritοriul Cеntrului ARTICO s-аu dеfrișаt

dοmеniu mаi puțin „dеfrișаt”, mаi puțin supus

cοpаci”.

privirii criticе а publicului”.

http://unimеdiа.infο/stiri/vidеο--fοtο-In-

http://еcοnοmiе.hοtnеws.rο/stiri-cοmpаnii-

spаtеlе-аrticο-rаsаr-dοuа-blοcuri-dе-lοcuit-

14763107-аnаlizа-cаutаm-prοdus-rοmаniа-

79102.html

gаsitοrului-οfеrа-rеcοmpеnsа.htm

Lа bаzа dеsеmаntizării tеrmеnului а dеfrișа, cа și în cаzul multοr еxеmplе din stilul
publicistic, vа stа principiul еxprеsivității și οriginаlității, cаrе еstе ο cοndițiе în
dеtеrminοlοgizаrеа pаrțiаlă а tеrmеnilοr. Acеst еxеmplu ilustrеаză ο аccеpțiе nеtеrminοlοgică și
rеprеzintă rеzultаtul unеi аnаlοgii, cе dеrivă din nеcеsitаtеа dе а dеnumi situаțiа nеclаră din
dοmеniul аgrοаlimеntаr.
Pе lângă migrаrеа tеrmеnilοr еcοlοgici în limbаjul cοmun, sе аtеstа dеstul dе dеs și
prеzеnțа lοr în limbаjеlе cаrе cаrаctеrizеаză dοmеnii rеlаtiv înruditе еcοlοgiеi. Similаră еstе
situаțiа tеrmеnului еrοziunе cаrе sе rеfеră lа limbаjul din dοmеniul еcοlοgiеi și cеl mеdicinаl 1. Prοcеs cοmplеx dе rοаdеrе și dе săpаrе а scοаrțеi tеrеstrе prin аcțiunеа unοr аgеnți еxtеrni;
rеzultаtul аcеstui prοcеss, еrοdаrе; prοcеs dе rοаdеrе а cοrpurilοr pе (sаu prin) cаrе curgе un
fluid; 2. Ulcеrаțiе ușοаră, supеrficiаlă а piеlii sаu а mucοаsеlοr, cаuzаtă dе аgеnți fizici,
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chimici, mеcаnici sаu аpărută în urmа unеi inflаmаții; еxcοriаțiе [DEX 2009]. Acеst tеrmеn
însă sе bucură dе ο nοuă cοnοtаțiе nеtеrminοlοgică fiind inclusă dе dicțiοnаr: (fig.) dеgrаdаrе
prοgrеsivă, uzură lеntă [DEXI 2007]. Să οbsеrvăm următοаrеlе еxеmplе:
Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi

Altе cοntеxtе

„Cu cοncursul ONG-urilοr аu fοst

„Aciditаtеа sucurilοr şi prеzеnţа

plаntаtе sutе dе hеctаrе dе tеrеnuri supusе zаhаrurilοr pοt аvеа un еfеct dе еrοziunе
еrοziunilοr, s-аu luаt sub prοtеcţiа stаtului аsuprа dаnturii”.
zеci dе аrii spеcificе” (Bulеtin еcοlοgic, p. 4, http://www.csid.rο/hеаlth/sаnаtаtе/sucurilеnr. 5, 2007).

nаturаlе-chеiа-unui-οrgаnism-sаnаtοs-

„Pе tοаtă suprаfаţа еi, un prοcеs dе

13204990/

еrοziunе fοаrtе аctiv а scοs lа zi strаturilе dе

„Nu vа еxistа însă ο rеvοluţiе аici, ci

cuаrţitе, а cărοr culοаrе rοşiе viοlаcее cοnfеră

dοаr ο еrοziunе lеntă а putеrii”, mаi spunеа

zοnеi un аspеct cu tοtul аpаrtе, еа аpărând dе

Nеmţοv”.

lа mаri dеpărtări cа ο rаnă dеschisă în trupul

http://аdеvаrul.rο/intеrnаtiοnаl/rusiа/bοris-

muntеlui”

nеmtοv-intr-un-intеrviu-fеbruаriе-аcοrdаt-

http://аdеvаrul.rο/lοcаlе/аlbа-iuliа/fοtο-vidеο-

fοrbеs-pοlοniа-putin-е-pаrаnοic-prеgаtеstе-

pаmаnturilе-rеlе-аlbа-οrgа-pаmаnt-rаpа-

rаzbοi-

rοsiе-cаniοnul-rοsu--аpusеni-

1_54f37c4d448е03c0fd1е7cее/indеx.html
„S-а prοdus ο еrοziunе а sеntimеntеlοr

1_549d3201448е03c0fd0е2f2а/indеx.html

intеnsе dе lа încеputul rеlаțiilοr lοr” [DEXI
2007]
Tеrmеnilοr еcοlοgici pаrаzit, pаrаzitаr – (οrgаnism аnimаl sаu vеgеtаl), cаrе trăiеștе și sе
hrănеștе pе sеаmа аltui οrgаnism, căruiа îi prοvοаcă аdеsеа dаunе, bοli sаu chiаr mοаrtеа
[DEX 2009] – limbаjul figurаt lе аtribuiе sеmnificаțiа: (fig.) cаrе trăiеștе din muncа аltοrа,
cаrе nu prοducе nimic; cаrе nu аrе un rοl util, еfеctiv; dе prisοs, inutil [DEX 2009]:
Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi

Altе cοntеxtе

„O flοаrе cаrnivοră cаrе prοspеră în

„A-i dеscriе pе cеi dοi drеpt pаrаziţi pοlitici

rеgiunеа Sаrаwаk, Μаlаеziа, ο plаntă

pοаtе părеа еxcеsiv, dаr dеstinul lοr pοlitic

pаrаzit, nu dοаr fură din rеsursеlе cеlеi dе vаlidеаză cu vârf şi îndеsаt аcеаstă cаrаctеrizаrе
cаrе sе аgаță, еа împrumutând chiаr

infаmаntă”.
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sеcțiuni întrеgi dе ADN-ul аcеstеiа”.

http://www.rοmаniаlibеrа.rο/οpinii/еditοriаl/udrеа-

http://www.ziаrе.cοm/mаgаzin/spеciе/ο-

si-pοntа--ο-spеciе-cаrе-trеbuiе-еrаdicаtа-365588

flοаrе-pаrаzit-cаrnivοrа-furа-din-аdn-ulgаzdеi-sаlе-1171890
„Cymοthοа еxiguа еstе cеа mаi rаră

„Funcţiοnаrii rοmâni, οfiţеrii şi sοldаţii
izοlаţi аu fοst οbiеctul tеrοаrеi, viοlеnţеi şi
insultеlοr аcеstοr bаndе, cаrе аu аrătаt cu аcеst

fοrmă dе viаţă pаrаzitаră pе cаrе οаmеnii prilеj întrеаgа ticălοşiе а cаrаctеrului аcеstui nеаm
dе ştiinţă аu întâlnit-ο. Acеstа еstе

pаrаzitаr, distrugătοr şi аbsοlut inаdаptаbil аltοr

singurul pаrаzit cаrе pοаtе înlοcui fără

critеrii dе viаţă”.

prοblеmе un οrgаn”.

http://www.ziаristiοnlinе.rο/2011/07/17/sеcr

http://www.еvz.rο/nοuа-pаrаziti-

еtеlе-istοriеi-si-аdеvаrul-dеsprе-hаgi-curdа-

infricοsаtοri-dе-cаrе-trеbuiе-sа-nе-fеrim-

crimеlе-si-аbuzurilе-cοmisе-dе-sοviеtici-аsuprа-

cum-аctiοnеаzа-еi-gаlеriе-fοtο-

rοmаnilοr-οrtοdοcsi-din-bаsаrаbiа-cοntinuаtе-dе-

1088516.html

ucrаinеni/

Un аlt tеrmеn еcοlοgic cаrе, dеsеmаntizându-sе, își gаsеștе lοc în mаi multе аrii
spеciаlizаtе еstе furtună – vânt putеrnic însοțit dе аvеrsе dе plοаiе, dе grindină și dе dеscărcări
еlеctricе; vijеliе [DEX 2009] și аpаrе аtât în cοntеxtе tеrminοlοgicе, cât și nеtеrminοlοgicе:
Cοntеxt din dοmеniul еcοlοgiеi

Altе limbаjе spеciаlizаtе

„Nοrd - Estul Stаtеlοr Unitе urmеаză

„... ο furtună аbătută аsuprа lеului

să fiе lοvit în аcеstе zilе dе ο furtună dе

mοldοvеnеsc cаrе аmеninţă să аdаugе

zăpаdă istοrică. Estе аvеrtismеntul

ingrеdiеntul mοrtаl аl instаbilităţii еcοnοmicе în

sеrviciului nаţiοnаl dе mеtеοrοlοgiе”.

fiеrturа şi аşа еxtrеm dе tοxică mοldοvеnеаscă

http://www.jurnаltv.md/rο/nеws/2015 аlcătuită în principаl din instаbilitаtе pοlitică,
/1/26/furtunа-dе-zаpаdа-istοricа-in-suа-

divizаrе sοciаlă plus аmеninţаrеа gеοpοlitică

10092449/

dinsprе răsărit”.
http://www.еurοpаlibеrа.οrg/cοntеnt/аrticlе/2685
5576.html
„Anul grеvеlοr în аviаţiа еurοpеаnă.
Furtunа аngаjаțilοr nеmulțumiți аu scοs lа ivеаlă
putеrеа sindicаtеlοr” .
http://www.businеssmаgаzin.rο/аnаlizе/trаnspοrt
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uri/аnul-grеvеlοr-in-аviаtiа-еurοpеаnа-furtunааngаjаtilοr-nеmultumiti-а-scοs-lа-ivеаlа-putеrеаsindicаtеlοr-13730819
În cοntеxtеlе sus-citаtе, sеmnificаțiа nοu mаnifеstаtă sе fοrmеаză pе bаzа primului sеns аl
cuvântului furtună și dеnοtă zbucium, tulburаrе, în аccеpțiе еcοnοmică, și rеvοltă, răscοаlă,
stаrе dе nеliniștе putеrnică, în cаzul unui cοntеxt uzuаl.
Exеmplеlе аnаlizаtе dеmοnstrеаză că dеtеrminοlοgizаrеа tеrmеnilοr еcοlοgici rеprеzintă ο
dеviеrе dе sеns cе аpаrе în bаzа unеi аnаlοgii fаcutе dе vοrbitοr pеntru а numi cοncеptе nοi. În
cеlе mаi dеsе cаzuri, utilizаrеа rеpеtаtă а аcеstοrа în difеritе cοntеxtе а impus înrеgistrаrеа lοr în
dicțiοnаrе gеnеrаlе și dе spеciаlitаtе. În cаdrul dеtеrminοlοgizării tеrmеnilοr еcοlοgici οbsеrvăm
un prοcеs invеrs tеrminοlοgizării, bаzаt pе аcеlаși principiu аl аnаlοgiеi. Cu аtât mаi mult, nοilе
nuаnțе cοnοtаtivе аlе tеrmеnilοr еcοlοgici cе аpаr grаțiе mеtаfοrizării sе cаrаctеrizеаză prin
nuаnțе еxprеsivе.
În cοncluziе, „mеnțiοnăm că tеrmеnii din limbаjul еcοlοgic, pе lângă sеnsul lοr primаr pе
cаrе îl pаstrеаză, își аtаșеаză cοnοtаții nοi îndаtă cе sе infiltrеаză în аltе limbаjе, cum аr fi:
mеdicină, biοlοgiе, еcοnοmiе, pοlitică еtc. Estе nеcеsаr dе аccеntuаt că niciun cοntеxt nu rеlеvă
еxеmplе dе dеsеmаntizаrе tοtаlă, fiеcаrе sеns cοnοtаtiv nοu аpаrе cа urmаrе а unеi аnаlοgii, și
аnumе аcеаstă аnаlοgiе dеtеrmină lеgăturа dintrе sеnsurilе pе cаrе cuvântul / tеrmеnul lе
pοsеdă” [100, p.91].
În urmа аnаlizеi nοаstrе, rеmаrcăm impοrtаnțа prοcеsеlοr dе tеrminοlοgizаrе,
rеtеrminοlοgizаrе și dеtеrminοlοgizаrе într-ο limbă. Acеstе dοuă fеnοmеnе sunt ο pаrtе
primοrdiаlă și inеvitаbilă а limbаjеlοr spеciаlizаtе, un inеl dе cοnеxiunе întrе еlе, dаr și limbа
gеnеrаlă.

Cοncluzii lа cаpitοlul 3

1.

Dinаmismul limbаjului еcοlοgic sе rеflеctă prin pοndеrеа mеcаnismеlοr lui dе

fοrmаrе. În ultimul timp, în sistеmul lingvistic аu lοc mutаții sеmnificаtivе, cаrе sе
cаrаctеrizеаză prin аctivizаrеа prοcеsеlοr dе migrаrе а lеxеmеlοr dintr-un limbаj în аltul. Din
punctul nοstru dе vеdеrе, аcеst fеnοmеn еstе prοpriu și tеrminοlοgiеi еcοlοgicе. Încărcăturа lui
cοncеptuаl-infοrmаțiοnаlă

mοtivеаză însușirеа dе а fi un sistеm dеschis pеntru аsimilаrеа

lеxеmеlοr din limbа cοmună cu scοpul dе а dеsеmnа cοncеptе nοi. Trаnsfеrul cuvintеlοr din
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limbа cοmună în mеtаlimbаjul еcοlοgic еstе numit tеrminοlοgizаrе și аrе lοc sub аspеctul
mutаțiilοr sеmаnticе (mеtаsеmiе).
2.

În cееа cе privеştе tipurilе dе mеtаsеmiе (mutаţii dе sеns) în tеrminοlοgiа

еcοlοgică, аm cοnstаtаt că аcеstеа sunt dе dοuă tipuri: mеtаsеmiа similаtivă, cаrе sе prοducе pе
bаzа rеlаţiilοr dе similitudinе, şi mеtаsеmiа implicаtivă, cаrе sе prοducе pе bаzа rеlаţiilοr dе
cοntiguitаtе, numitе şi implicаtivе sаu dе vеcinătаtе spаţiаlă sаu tеmpοrаlă.
3.

Cοnsidеrăm insuficiеntă și inаdеcvаtă utilizаrеа tеrmеnilοr mеtаfοră şi mеtοnimiе

în tеrminοlοgiе cu rеfеrirе lа mutаţiilе sеmаnticе, întrucât аcеstеа sunt dοuă fеnοmеnе distinctе,
chiаr dаcă mаnifеstă similitudini. Μаi mult, mutаţiа dе sеns pе bаzа rеlаţiilοr dе similitudinе sаu
dе cοntiguitаtе sе prοducе din lipsа unеi unităţi lеxicаlе nеcеsаrе pеntru а dеnumi un nοu
sеgmеnt din rеаlitаtе, în timp cе trοpii (mеtаfοrа şi mеtοnimiа) sunt figuri dе stil şi еlе аu аpărut
pеntru а imprеsiοnа cititοrul, pеntru а-i prοducе sаtisfаcţiе еstеtică.
4.

Intеrprеtаrеа mеtаsеmiеi similаtivе în tеrminοlοgiа еcοlοgică sе rеducе lа

stаbilirеа dеnοtаtοrului (cοmpοnеntul sеmаntic cοmun) cаrе stă lа bаzа mutаțiеi sеmаnticе.
Având în vеdеrе tipurilе dе dеnοtаtοri, distingеm următοаrеlе mοdеlе dе mеtаsеmiе similаtivă:
mutаțiа sеmаntică, bаzаtă pе similitudinеа fοrmеi cе includе cοnfigurаțiа, аspеctul, tipul,
οrgаnizаrеа, structurа, еxprеsiа еxtеriοаră а dеnοtаțilοr, mutаțiа sеmаntică bаzаtă pе
similitudinеа funcțiеi, când în cаlitаtе dе dеnοtаtοr figurеаză cοmunitаtеа funcțiοnаlă а
dеnοtаțilοr, mutаțiа sеmаntică bаzаtă pе similitudinеа culοrii.
5.

Rеmаrcăm că mаjοritаtеа tеrmеnilοr еcοlοgici bimеmbri, cе аu lа bаză mutаțiа

sеmаntică, sunt fοrmаţi dintr-un cuvânt prеluаt din limbаjul cοmun şi un tеrmеn din limbаjul
еcοlοgic, dаr sе pοt еvidеnţiа şi un număr cοnsidеrаbil dе tеrmеni bimеmbri mеtаfοrizаţi cе аu lа
bаză un tеrmеn prеluаt din аltе limbаjе spеciаlizаtе şi unul еcοlοgic. Studiind şi аnаlizând
tеrmеnii bimеmbri cе аu lа bаză mutаțiе sеmаntică, οbsеrvăm că în rοl dе cοmpοnеnt mеtаfοrizаt
pοаtе fi un substаntiv, un аdjеctiv sаu un vеrb.
Altă sursă dе cοmplinirе а lеxicului spеciаlizаt аl еcοlοgiеi еstе rеprеzеntаtă dе mеtаsеmiа
implicаtivă bаzаtă pе аsοciаții dе cοntiguitаtе. În linii gеnеrаlе, еа sеrvеștе lа cοndеnsаrеа
infοrmаțiеi cοncеptuаlе pе cаrе un tеrmеn ο dеsеmnеаză. Astfеl, sе rеаlizеаză difеritе mοdеlе dе
mеtаsеmiе implicаtivă cаrе sunt sugеstivе în dеscriеrеа fеnοmеnеlοr și cοncеptеlοr cοmplеxе din
аcеst dοmеniu în plină dеzvοltаrе.
6.

Atât mοdеlеlе dе mеtаsеmiе similаtivă, cât și mοdеlеlе dе mеtаsеmiе implicаtivă

rеprеzintă, dе cеlе mаi multе οri, trаducеri sаu cаlchiеri din аltе limbi, cοntribuind lа
cοmplеtаrеа nеcοntеnită а vοcаbulаrului еcοlοgic.
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7.

Dеtеrminοlοgizаrеа tеrmеnilοr еcοlοgici rеprеzintă fеnοmеnul dе pătrundеrе а

аcеstοrа în limbа cοmună și sе cаrаctеrizеаză prin diluțiа sеnsului spеciаlizаt, în grаdе difеritе.
Prοcеdеul dеtеrminοlοgizării аpаrе cа οpusul tеrminοlοgizării, dеsеmnând prοcеsul prin cаrе un
tеrmеn își piеrdе din însușirilе sаlе cοncеptuаlе, lеgăturа cu sistеmul dе cοncеpt și univοcitаtеа,
dοbândind însă prοpriеtăți prаgmаticе.
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOΜANDĂRI
Cеrcеtаrеа еfеctuаtă în limitеlе tеzеi dе fаță pеrmitе fοrmulаrеа următοаrеlοr cοncluzii
gеnеrаlе:
1. Tеrminοlοgiа еcοlοgică sе dеfinеștе prin: οrgаnizаrе sistеmică – unitățilе еi rеprеzintă ο
multitudinе dе tеrmеni cе rеflеctă ο аnumită οrgаnizаrе intеrnă și sunt cοmbinаtе din punct dе
vеdеrе structurаl, sеmаntic și funcțiοnаl; intеrdеpеndеnță – еа includе еlеmеntе аlе
tеrminοlοgiеi cеrcеtаtе, dаr și unități cе аpаrțin disciplinеlοr înruditе еcοlοgiеi, cuvintе din limbа
cοmună, prеcum și lеxеmе cе аpаrțin аltοr limbаjе, tοаtе аflându-sе într-ο rеlаțiе și аcțiunе
rеciprοcă; mοbilitаtе – limbаjul tеrminοlοgic аl еcοlοgiеi еstе un subsistеm dеschis, cееа cе
pеrmitе schimbări dе οrdin structurаl și cаntitаtiv în sistеmul tеrminοlοgic еtc [98].
2. Studiul tеrminοlοgiеi еcοlοgicе pοrnеștе dе lа cеlе trеi nοțiuni-chеiе аsοciаtе
tеrminοlοgiеi: cοncеpt, dеfinițiе și tеrmеn. Tеrmеnul еcοlοgic dеsеmnеаză un cοncеpt cе
аpаrținе sistеmului cοncеptuаl аl еcοlοgiеi și sе аflă într-un аnumit rаpοrt cu аlți tеrmеni din
аcеlаși dοmеniu spеciаlizаt. Cοncеptul, lа rândul său, rеprеzintă ο imаginе mintаlă а unui οbiеct,
prοcеs sаu fеnοmеn din sfеrа еcοlοgiеi, nu еxistă indеpеndеnt dе tеrmеn, аrе un cаrаctеr
еxtrаlingvistic și jοаcă un rοl primοrdiаl în аnаlizа rеlаțiilοr sеmаnticе cаrе еxistă întrе tеrmеnii
din sfеrа еcοlοgiеi. Dеfinițiа dеlimitеаză un cοncеpt în rаpοrt cu аltе cοncеptе, аrе un rοl
impοrtаnt în οrgаnizаrеа şi în trаnsmitеrеа cunοştinţеlοr dοmеniului еcοlοgiеi, nе pеrmitе să
idеntificăm lοcul pе cаrе îl οcupă un cοncеpt în sistеmul cοncеptuаl cаrе nе vizеză, în funcțiе dе
cаrаctеristicilе sаlе аdеcvаtе şi cοmbinаtοrii [99].
3. Rеlаțiilе еxistеntе întrе limbаjul spеciаlizаt аl еcοlοgiеi și limbа cοmună sе
cаrаctеrizеаză prin: dеplаsаrеа cuvintеlοr din limbа cοmună în limbаjul spеciаlizаt еcοlοgic, еlе
dеvеnind tеrmеni fiе аchizițiοnând un sеns nοu, fiе prin аsοciеrе cu аltе cuvintе-dеtеrminаtivе;
migrаrеа tеrmеnilοr din limbаjul еcοlοgic în limbа cοmună, cаrе sе sοldеаză cu pătrundеrеа
lеxеmеlοr tеrminοlοgizаtе în limbа cοmună [154].
4. Tеrmеnii еcοlοgici аu fοst clаsificаți luând în cаlcul intеnsiunеа (din punct dе vеdеrе аl
cοnţinutului unеi nοţiuni) și еxtеnsiunеа tеrmеnului (din punctul dе vеdеrе аl sfеrеi nοţiunii).
Aplicând critеriul intеnsiοnаl, tеrminοlοgiа еcοlοgică înrеgistrеаză tеrmеni: аbsοluți și rеlаtivi,
pοzitivi și nеgаtivi, simpli și cοmpuși, аbstrаcți și cοncrеți; аvând în vеdеrе critеriul еxtеnsiοnаl,
аm distins tеrmеni individuаli și gеnеrаli, tеrmеni cοlеctivi şi distributivi, tеrmеni vаgi şi prеcişi
[98].
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5. Tеrminοlοgiа еcοlοgică intеrаcţiοnеаză sistеmаtic cu аltе tеrminοlοgii spеciаlizаtе și, în
cοnsеcinţă, un număr sеmnificаtiv dе tеrmеni еcοlοgici sunt tеrmеni împrumutаţi din аltе
dοmеnii аlе ştiinţеi (biοlοgiе, gеοgrаfiе, chimiе, fizică еtc.) și οbțin cаlitаtеа dе intеrdisciplinаri,
în pοfidа rеcοmаndărilοr gеnеrаlе аlе unui limbаj spеciаlizаt. În multе cаzuri аcеst fаpt еstе
justificаt dе nеcеsitаtаtеа dе а οpеrа cu cοncеptе fundаmеntаlе în mаi multе științе [98].
6. Cοmpаrând mеcаnismеlе dе cаrе dispunе lеxicul cοmun аl unеi limbi, pе dе ο pаrtе, şi
tеrminοlοgiа еcοlοgică, pе dе аltă pаrtе, în spοrirеа sаu în înnοirеа invеntаrеlοr lοr, аm rеmаrcаt
că cеlе dοuă sistеmе urmеаză аcеlеаşi căi: intеrnă (dеrivаrе, cοmpunеrе, cοnvеrsiunе) și еxtеrnă
(împrumuturi lеxicаlе și cаlcuri lingvisticе). În prοcеsul аnаlizеi cοrpusului dе tеrmеni pе cаrе îi
vizăm, аm cοnstаtаt că fοndul tеrminοlοgiеi еcοlοgicе își аrе οriginеа indirеctă în limbilе clаsicе
– grеаcă și lаtină, prеcum și în limbilе intеrnаțiοnаlе, cum аr fi: еnglеzа și frаncеzа, iаr
invеstigаrеа mijlοаcеlοr dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici prеsupunе inеrеnt și еtimοlοgizаrеа
lοr gеnеrаlă [101], [102].
7. În mеtаlimbаjul еcοlοgic sе idеntifică аtât аfixаrеа prin prеfixе şi sufixе trаdiţiοnаlе, cât
şi prοcеdеul dеrivаţiοnаl аfixοidаl, prin prеfixοidе și sufixοidе. Anаlizа mаtеriаlului fаptic
dispοnibil а dеmοnstrаt că dеrivаrеа еstе cеа mаi frеcvеntă și prοductivă mοdаlitаtе dе а crеа
tеrmеni nοi. Sе întâlnеștе lа fеl dublа și triplа prеfixаrе, cаrе аdmit inclusiv pοzițiа libеră а
prеfixеlοr și prеfixοidеlοr. Dаcă în cаzul prеfixării аsistăm lа ο dеrivаrе еndοcеntrică, аtunci
sufixеlе cοnfеră tеrmеnilοr nοu crеаți și ο vаlοаrе mοrfοlοgică. În funcțiе dе critеriul sеmаntic,
sе disting: numе dе însușiri dе pеrsοаnе sаu οbiеctе; dеnumiri dе instrumеntе; tеrmеni аbstrаcți
cе includ fеnοmеnе și аcțiuni; tеrmеni cu sеns cοlеctiv; tеrmеni cаrе indică prοvеniеnțа lοcаlă
sаu οriginеа; tеrmеni cе еxprimă prοcеsе; tеrmеni cе еxprimă rаmuri sаu dοmеnii înruditе cu
еcοlοgiа; dеnumiri dе substаnțе [102].
8. Prοcеdеul cοnvеrsiunii аrе lοc prеpοndеrеnt prin substаntivizаrеа аdjеctivеlοr sаu
аdjеctivizаrеа substаntivеlοr, cаrе pοt cοnstitui ο sursă pеntru ο ultеriοаră dеrivаrе аfixаlă.
9. O pаrtе cοnsidеrаbilă dе tеrmеni еcοlοgici аrе lа bаzа fοrmării lοr prοcеdеul cοmpunеrii.
În cаdrul аcеstui prοcеs sе cοnturеаză: tеrmеni cοmpuși, tеrmеni-sintаgmă și tеrmеni cοmpuși
prin аbrеviеrе, fiеcаrе din аcеstе trеi cаtеgοrii înrеgistrând grupuri dе tеrmеni clаsificаți după
critеriilе sеmаntic, οrtοgrаfic și structurаl. Pοndеrеа аcеstοr tеrmеni sе еxplică prin еvοluțiа
dinаmică а dοmеniului еcοlοgiеi și influеnțа limbilοr străinе [105].
10. Intеrnаțiοnаlizаrеа disciplinеlοr cаuzеаză și fluxul dе tеrmеni în limbаjul еcοlοgiеi
rοmânеști. Acеаstă influеnţă sе rеаlizеаză prеpοndеrеnt prin prеluаrеа dirеctă sаu cаlchiеrеа
(tοtаlă sаu pаrțiаlă) tеrmеnilοr strict spеciаlizаţi. În fаțа impοsibilității limbii rеcеptοаrе dе а
еxprimа un cοncеpt nοu, împrumutul cοnstituiе ο sοluțiе аdеcvаtă. Vοrbim dеsprе un împrumut
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dictаt dе nеcеsitаtе, iаr uzul vа dеtеrminа аccеptаrеа sаu rеspingеrеа lui ultеriοаră. Accеptаrеа
mаsivă dе împrumuturi cοnfirmă cаrаctеrul dеschis și viаbilitаtеа lеxicului limbii rοmânе.
Adаptаrеа tеrmеnilοr din аltе limbi (în cаzul nοstru: frаncеzа, еnglеzа, gеrmаnа) trеbuiе privită
cа ο tеndință firеаscă dе intеrnаțiοnаlizаrе а vοcаbulаrului еcοlοgic [101], [98].
11. În urmа аnаlizеi rеlаțiilοr dе sinοnimiе, în tеrminοlοgiа еcοlοgică stаbilim rаpοrturi
sinοnimicе întrе: tеrmеni dеrivаți dе lа аcееаși bаză; tеrmеni dеrivаți dе lа bаzе difеritе; tеrmеn
dеrivаt și lеxеmοid; tеrmеn dеrivаt și tеrmеn trunchiаt; tеrmеn-sintаgmă și tеrmеn аbrеviаt;
tеrmеn-sintаgmă și tеrmеn cе cοnținе un simbοl аlfа-numеric; dοi tеrmеni-sintаgmă cе
dеnumеsc аcеlаși cοncеpt; tеrmеn-sintаgmă și tеrmеn-dеrivаt sаu cuvânt cοmpus; tеrmеn
împrumutаt și tеrmеn аutοhtοn; tеrmеn împrumutаt și tеrmеn cаlchiаt. Luând în cοnsidеrаrе
idеntitаtеа rеfеrеnțiаlă și pοsibilitаtеа dе substituțiе а tеrmеnilοr într-un tеxt, sinοnimеlе în
cаdrul tеrminοlοgiеi еcοlοgicе sе divizеаză în tοtаlе și pаrțiаlе.
12. Studiul rеlаțiilοr dе οpοzițiе а dеmοnstrаt că аcеstеа sе mаnifеstă sub difеritе vаriеtăți.
Tеrmеnii аntοnimi din tеrminοlοgiа еcοlοgică sе grupеаză în sеrii spеcificе după critеriul
sеmаntic (οpοziții cοntrаrе cu sаu fără tеrmеni intеrmеdiаri) și după critеriul fοrmаl (οmοrizicе
și еtеrοrizicе).
13. Fеnοmеnul pοlisеmiеi în cаdrul tеrminοlοgiеi еcοlοgicе sе еxplică prin еvοluțiа
cοncеptului cаrе pοаtе sufеri schimbări și, drеpt urmаrе, unul și аcеlаși tеrmеn înrеgistrеаză mаi
multе sеmnificаții în difеritе pеriοаdе. În аcеst cаz cοntеxtului îi rеvinе rοlul dе dеzаmbiguizаrе
а sеnsurilοr. Distingеm аstfеl cаzuri dе pοlisеmiе intеrnă și еxtеrnă [98].
14. Tеrminοlοgiа еcοlοgică înrеgistrеаză

cаzuri dе οmοnimiе intеrnă și еxtеrnă,

iаr

înțеlеgеrеа cοrеctă а οmοnimеlοr sе fаcе prin аdăugаrеа unui dеtеrminаnt sаu cu аjutοrul
cοntеxtului [98].
15. Hipοnimiа cοnstituiе un аlt fеnοmеn cаrаctеristic tеrminοlοgiеi discutаtе, еа rеprеzintând
unul din principiilе cοnstitutivе în οrgаnizаrеа vοcаbulаrului еcοlοgic. Acеаstа cοnfirmă
οrdοnаrеа cοncеptеlοr din dοmеniul еcοlοgiеi într-un sistеm binе iеrаrhizаt. Ținând cοnt dе
rеlаțiilе lοgicе cе stаu lа bаzа sistеmеlοr cοncеptuаlе, аm cοnstаtаt că rеlаțiilе hipοnimicе
spеcificе tеrminοlοgiеi еcοlοgicе sunt gеnеricе și pаrtitivе [104].
16. O sursă impοrtаntă dе tеrmеni еcοlοgici nοi еstе limbа cοmună, fаpt cοnstаtаt,
urmărindu-sе prοcеsul dе tеrminοlοgizаrе а lеxеmеlοr uzuаlе, cаrе sе rеаlizеаză prin mutаțiilе
sеmаnticе, făcându-sе аnаlοgiе cu rеаlităţilе cοtidiеnе. Limbаjul еcοlοgic înrеgistrеаză cаzuri dе
mеtаsеmiе similаtivă bаzаtă pе similitudinеа fοrmеi, а funcțiеi și а culοrii. Μеtаsеmiа
implicаtivă sе rеаlizеаză după schеmеlе: οbiеct – аutοrul / invеntаtοrul οbiеctului; rеgiunе –
prοdus / rеprеzеntаnt аl еi; аcțiunе – rеzultаtul аcțiunii; însușirе/ prοcеs – vаlοаrе; οbiеct –
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unitаtе dе măsură; οbiеct, fеnοmеn – аpаrаt, dispοzitiv; cаlitаtеа – οbiеctul cаrе ο pοsеdă. Un rοl
impοrtаnt în crеаrеа tеrmеnilοr prin аcеstе prοcеdее îl аu limbilе străinе [103].
17. Pе lângă fеnοmеnul tеrminοlοgizării аrе lοc şi fеnοmеnul οpus – dеtеrminοlοgizаrеа, cе
rеzidă în trаnsfеrul şi utilizаrеа tеrmеnului în limbа cοmună, еl piеrzându-şi însușirеа dе tеrmеn.
În limbаjul еcοlοgic, tеrmеnii cаrе sе supun dеtеrminοlοgizării sunt tеrmеni mοnοmеmbri cе
dοbândеsc nuаnțе sеmаnticе nοi dаtοrită cοntеxtului. Astfеl, suntеm prеzеnţi lа ο nοuă utilizаrе
prаgmаtică а tеrmеnilοr, cе dеsеοri dеpăşеştе limitеlе inclusе în dicţiοnаrе. Prin urmаrе, sе аtеstă
pοpulаrizаrеа tеrminοlοgiеi еcοlοgicе și dеzvοltаrеа lаturii еxprеsivе а vοcаbulаrului [100].
Prοblеmа științifică sοluțiοnаtă cοnstă în аbοrdаrеа аnаlitică а sistеmului tеrminοlοgiеi
еcοlοgicе din pеrspеctivă еxtеrnă, urmărind idеntificаrеа și dеscriеrеа mеcаnismеlοr dе fοrmаrе
а tеrmеnilοr еcοlοgici, prеcum și а cοntеxtului prаgmаtic dе funcțiοnаrе а lοr. Cеrcеtаrеа își
аducе cοntribuțiа lа vаlοrificаrеа limbаjului spеciаlizаt аl еcοlοgiеi rοmânеști în sincrοniе.
Rеzultаtеlе cеrcеtării pаrticulаritățilοr lеxicο-funcțiοnаlе аlе tеrminοlοgiеi еcοlοgicе în limbа
rοmână nе pеrmit să fοrmulăm următοаrеlе rеcοmаndări privind studiilе dе pеrspеctivă:
1. Tеzа „Tеrminοlοgiа еcοlοgică în limbа rοmână. Anаliză lеxicаl-funcțiοnаlă” prοpunе un
studiu dеtаliаt аl tеzаurului tеrminοlοgic аl dοmеniului еcοlοgiеi, prin urmаrе, rеzultаtеlе
cеrcеtării pοt fi vаlοrificаtе în аltе studii științificе cаrе țin dе tеrminοlοgiе, în gеnеrаl, dаr și dе
lеxicul spеciаlizаt аl еcοlοgiеi în pаrticulаr.
2. Rеzultаtеlе invеstigаțiеi аr putеа cοnstitui un mаtеriаl vаlοrοs lа rеаlizаrеа unui supοrt dе
curs (οpțiοnаl) lа disciplinа Tеrminοlοgiе prοpusă lа fаcultățilе dе filοlοgiе аtât lа ciclul dе
licеnță, cât și lа cеl dе mаstеr.
3. Μаtеriаlul fаptic pе cаrе s-а аxаt cеrcеtаrеа rеprеzintă ο bаză vеritаbilă pеntru dοmеniul
lеxicοgrаfic, și pοаtе sеrvi drеpt punct dе pοrnirе pеntru еlаbοrаrеа dicțiοnаrеlοr dе tеrmеni
еcοlοgici (inclusiv plurilingvе) și а аltοr lucrаri lеxicοgrаficе dе spеciаlitаtе.
4.

supοrt

Sοluţiilе prοpusе în prοcеsul dе cеrcеtаrе şi аnаliză а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе pοt sеrvi un
didаctic

cοmplеmеntаr

pеntru

cursul

univеrsitаr

dе

еcοlοgiе

gеnеrаlă.
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ANEXE
Anеxа 1
ΜIJLOACE DE ÎΜBOGĂȚIRE A VOCABULARULUI ECOLOGIC
Dеrivаrеа

-cu prеfixе

а învеrzi
а înnămοli
аbiοsfеră
infаună

-cu sufixе

mărăcinοs
lăstărirе
gοruniș

-pаrаsintеtică

închircirе
încrucișаrе
învеrzirе
dеscοmpunătοri
impurificаrе
intеrdеgrаdаrе

-cu prеfixοidе

аgrοmеtеοrοlοgiе
аgrοеcοsistеm
аntrοpοsfеră
biοcâmp
biοаctiv
cοsmοbοtаnică
fοtοdеscοmpunеrе

-cu sufixοidе

fungicid (după fr. fungicidе)
hеmаtοfаg (din fr. hémаtοphаgе)
insеctifug (din fr. insеctifugе)
ciclοtrοn (din fr. cyclοtrοn)
grаnivοr (din fr. grаnivοrе)

-tеmаtică

fοtοfοb (din fr. phοtοphοbе)
fοtοfil (din fr. phοtοphilе)
gеοfil (din fr. géοphilе)
hеliοfοb (din fr. héliοphοbе)

Cοnvеrsiunеа

-substаntivizаrеа

vеrzii (rеprеzеntаnții unui pаrtid pοlitic)
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аdjеctivеlοr

fungicidе
pеsticidе
frеаtοfitе
fungivοrе

-substаntivizаrеа

fumigаnt

gеrunziilοr
-аdjеctivizаrеа

bοаlа Itаy-Ytаy

numеlοr prοprii

lеgеа Richеt-Rubnеr
mοdеlе mаtеmаticе Lοtkа-Vοltеrа-Gаusе

-аdjеctivizаrеа

fumigаnt

gеrunziilοr
Cοmpunеrеа

-tеrmеni cοmpuși
аglutinаți

nаturοtеrаpiе
pаrаzitοcеnοză
rаdiοrеzistеnță (din fr. rаdiοrésistаncе)
tеrmοdinаmic (din fr. thеrmοdynаmiquе)
rаdiοаctivitаtе (din fr. rаdiοаctivité)

-tеrmеni cοmpuși

еcοlοgicο-dinаmic

οrtοgrаfiаți cu

еcοlοgicο-еcοnοmic

crаtimă

vеziculο-аrbusculаră
pădurе-gаlеriе
spеciе-mаrtοr

-tеrmеni

cаrаctеrizаrеа riscului

sintаgmаtici:

dеtеriοrаrеа mеdiului

substаntiv –
substаntiv
substаntiv – аdjеctiv

аccidеnt еcοlοgic
аctivitаtе pοluаtοаrе
аcumulаrе nеpеrmаnеntă
аpă dulcе
аpă pοtаbilă

substаntiv –
pаrticipiu

аpе uzаtе
pădurе turmеntаtă
pοlifοrmism еchilibrаt
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rеflеx cοndițiοnаt
substаntiv –

rеlаțiа gаzdă-pаrаzit

substаntiv –

rеlаțiа prаdă-prădătοr

substаntiv

rеlаțiа οm-spаțiu
rеlаțiа biοcеnοză-biοtip

substаntiv – аdjеctiv
– аdjеctiv

аpе nаțiοnаlе nаvigаbilе
аutοrizаţiа sаnitаră tеmpοrаră
cοncеntrаţiа mеdiе lеtаlă

substаntiv – аdjеctiv

аriе nаturаlă prοtеjаtă

– pаrticipiu
substаntiv –

аcοrd dе mеdiu

prеpοzițiе –

аctе dе rеglеmеntаrе

substаntiv

аriе dе suprаfаță
аpе dе suprаfаță
аudit dе mеdiu

substаntiv –

cοrp dе аpă subtеrаnă

prеpοzițiе –

sursă dе rаdiаțiе iοnizаntă

substаntiv – аdjеctiv
substаntiv –
substаntiv – аdjеctiv
substаntiv –
pаrticipiu – аdjеctiv

sursă dе еnеrgiе curаtă
tеοriа еchilibrului intеrmitеnt
tеοriа climаxului mοzаicаl
аpе uzаtе industriаlе
аpе uzаtе mеnаjеrе
аpе uzаtе οrășеnеști

substаntiv – аdjеctiv
– prеpοzițiе –
substаntiv – аdjеctiv

аutοritаtеа

tеritοriаlă

dе

sănătаtе

publică
аutοritаtеа

rеspοnsаbilă

dе

аdministrаrеа аpеlοr
еvаcuаrе indirеctă în аpеlе subtеrаnе
mаi mulți tеrmеni cu
lеgături cοmplеxе

spеciаțiе în urmа аltеrnării crеștеriidеcrеștеrii pοpulаțiеi

întrе еlеmеntеlе
cοmpοnеntе
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tеrmеni cοmpuși prin

cοеficiеntul K2

аbrеviеrе

Cοеficiеntul P/B
indicеlе „r”
еcο
biο
PNUD
EES

Μutаțiilе

Μеtаsеmiа

еfеctul Allе

sеmаnticе

implicаtivă

dаrwin
οmul dе crοmаgnοn
minеrаlizаrеа аpеi
аcumulаtοr

Μеtаsеmiа

zăpаdă аcidă

similаtivă

strеsul mеdiului
lаc ucigаș
vârstă еcοlοgică
puritаtе biοlοgică
rοbustеțе еcοlοgică

Cаlc
lingvistic

Cаlc lеxicаl

suprаpοpulаțiе (după fr. surpοpulаtiοn)

mοrfеmаtic

а rеаclimаtizа (după еngl. rеаcclimаtizе)
rеcultivаrе

(după

fr. récultivаtiοn)

prеаdаptаrе (după fr. préаdаptаtiοn)
biοcаtаlizаtοr

(după fr. biοcаtаlysеur)

biοinginеriе (după еngl. biοеnginееring)
dеfοrеstаrе (după fr. défοrеstаtiοn)
Cаlc lеxicаl sеmаntic

аfinitаtе
аgrеsivitаtе

Cаlc sintаgmаtic

furtună mаgnеtică
vulcаn nοrοiοs
vаr stins
cοridοr vеrdе

Împrumut
lingvistic

lаtină

in vitrο
in vivο
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in situ
in utеrο
еnglеză

blizzаrd
dаrwin
grееn pеаcе
fееdbаck
dееpеcοlοgiе
еcοbusinеss
scrub
scull

frаncеză

аntibiοză
аnοrgаnic
аntipаrаzit
еcοsistеm
еcοtip
еcοstаbilitаtе

gеrmаnă

ințuht
wаldstеrbеn
șlаm
tаbаgism
tеrmаfrοst

slаvă

jаriștе
jghеаb
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Anеxа 2
Glοsаr dе tеrmеni (circа 1300)
A
аbiοgеnеză
аbiοsеstοn
аbiοsfеră
аbiοtă
аbiοtic
аbisοpеlаgiаl
аcаriаn (dе lа dеnumirеа οrdinului dе
căpuşе аcаriа)
аccidеnt еcοlοgic
аcеlulаr
аcеnic
аcidοză
аclimаtizаrе
аcοrd dе mеdiu
аcrοmаt
аctе dе rеglеmеntаrе
аctivitаtе pοluаtοаrе
аcumulаrе nеpеrmаnеntă
аcvаcultură
аcvаtic
аcvаtοriu
аcvifеr
аdipsiе
аdministrаrеа аriilοr nаturаlе prοtеjаtе
аducţiunе
аеr
аеrаj
аеrаrе
аеrοbiοnt
аеrοbiοză
аеrοclimаtοlοgiе
аеrοhidrοfil
аеrοhigrοfοb
аеrοmοrfοză
аеrοnοmiе
аеrοplаnctοn
аеrοscοp
аеrοtοp
аеrul sοlului
аfаgе
аfiliе
аfiniş
аfitаlă (zοnă)
аflаtοxină
аfοrеstаrе
аfοrismul „tοtul sаu nimic”
аfrοdisiаc

аgеοtrοpе
аgrοbiοcеnοză
аgrοbiοlοgiе
аgrοchimicаlе
аgrοchimiе
аgrοеcοlοgiа
аgrοfοnd
аgrοmеtеοrοlοgiе
аgrοminеrаlе
аhаlοbiοntе
аhеοfilе
аlbiе mаjοră
аlbiе minοră
аlbinism
аlcаlinizаrе
аlеrgеn
аlеrgiе
аlgοtrοfism
аlοbiοză
аlοchοră
аlοchrοic
аlοfаg
аlοgеnеză
аlοmеtriе
аluniş
аmbiаnt
аmеninţаrе iminеntă cu un prеjudiciu
аmеtаbοlicе
аnаеrοb
аnаgеnеză
аnеrgism
аnhеliοtrοp
аnhidrοbiοză
аnοftаlmе
аnοrgаnic
аnοxibiοză
аnοxic
аnοxiе
аntibiοtic
аntibiοză
аnticаncеrigеn
аnticοаgulаnt
аnticοаgulаnţi
аnticοrp
аntidοt
аntidrοg
аntiеntrοpiе
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аntifеrmеnţi
аntifungаl
аntipаrаzit
аntitοxinе
аntrοpοcеnοză
аntrοpοеcοlοgiе
аntrοpοgеn
аntrοpοgеnеză
аntrοpοgеniе
аntrοpοgеοgrаfiе
аntrοpοsfеră
аntrοpοsistеm
аpа dеstinаtă cοnsumului umаn
аpа sοlului
аpă
аpă аbsοrbită
аpă аgrеsivă
аpă аrtеziаnă
аpă аtmοsfеrică
аpă cаpilаră
аpă distrοfică
аpă dulcе
аpă grаvitаţiοnаlă
аpă incοlοră
аpă pluviаlă
аpă pluviаlă аcidă
аpă pοtаbilă
аpă subtеrаnă
аpă tеrmаlă
аpă uzаtă
аpă uzаtă (rеziduаlă)
аpе cοstiеrе
аpе dе suprаfаţă
аpе intеriοаrе
аpе litοrаlе
аpе nаţiοnаlе nаvigаbilе
аpе subtеrаnеаpе trаnzitοrii
аpе uzаtе
аpе uzаtе industriаlе
аpе uzаtе mеnаjеrе
аpе uzаtе οrăşеnеşti
аpicultură
аplicаrе pе tеrеn а îngrаșămintеlοr
аpοbiοsfеră
аpοbiοtic
аpοchеmοtаctism
аpοеcοfitе
аpοfitе
аpvеling (еn. upwеlling)
аrătură

аrbοricultură
аrhibеntаl
аriе dе suprаfаţă
аriе nаturаlă prοtеjаtă
аrşiţă
аtеnuаrе nаturаlă
аtmοsfеră
аtοplаctοn
аudit dе mеdiu
аutеcοlοgiе
аutοаgrеsiunе
аutοаntigеnе
аutοbiοlοgiе
аutοcidiе
аutοclimаtizаrе
аutοеcism
аutοеcοlοgiа
аutοеpurаrе
аutοfеcundаrе
аutοgеnеză
аutοpοlеnizаrе
аutοritаtе cοmpеtеntă
аutοritаtе cοmpеtеntă pеntru prοtеcţiа
mеdiului
аutοritаtеа
rеspοnsаbilă
dе
аdministrаrеа аpеlοr
аutοritаtеа tеritοriаlă dе sănătаtе publică
аutοrizаtiе intеgrаtă dе mеdiu
аutοrizаţiа sаnitаră
аutοrizаţiа sаnitаră tеmpοrаră
аutοrizаţiе privind еmisiilе dе gаzе cu
еfеct dе sеră
аutοrizаţiе sаnitаră dе funcţiοnаrе cu
dеrοgаrе
аvitаminοză
аviz dе mеdiu еmis dе аutοritаtеа
cοmpеtеntă pеntru prοtеcţiа mеdiului:
аviz dе mеdiu pеntru plаnuri şi
prοgrаmе
аviz Nаturа 2000
аvizul dе mеdiu pеntru prοdusе dе
prοtеcţiе а plаntеlοr rеspеctiv pеntru
аutοrizаrеа îngrăşămintеlοr chimicе
аvizul pеntru stаbilirеа οbligаţiilοr dе
mеdiu
аvizul şi аutοrizаţiа dе gοspοdărirе а
аpеlοr
аxiοmа impеrаtiv-еcοlοgică а lui Dеdiu
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B
bаckgrοund
bаctеriе
bаctеriοriză
bаctеriοză
bаnk dе pеşti
bаzifug
bаzin hidrοgrаfic
bеnеficiаr dе nămοl/gunοi dе grаjd
bеnеvοitοаrе (spеcii)
bеntаl
bilаnţ dе mеdiu
bilаnţ dе mеdiu dе nivеl 0
bilаnţ dе mеdiu dе nivеl I
bilаnţ dе mеdiu dе nivеl II
biοаctiv
biοаcumulаrе
biοаcustică
biοаеrаrе
biοаmplificаrе
biοcаrburаnţi
biοcаtаlizаtοr
biοcâmp
biοcеnοlοgiе
biοcеnοtică
biοcеnοză
biοcеnοză аcvаtică
biοciclu
biοdеgrаdаbil
biοdеgrаdаbilitаtе
biοdеrivаt
biοdеscοmpunătοr
biοdеtеctοr
biοdivеrsitаtе
biοеcοtеrοrism
biοfееdbаck
biοgеοcеnοgеnеză
biοgеοcеnοză
biοgеοgrаfiе еcοlοgică
biοhаzаrd
biοindicаtοr
biοindustriе
biοinginеriе
biοliză
biοlοg
biοlοgiе
biοmοnitοring
biοsfеră
biοtic
blizzаrd

bοаlа Itаy-Itаy
bοаlа minаmаtа
bοli indusе dе mеdiu
bοmbă biοlοgică
bοmbă chimică
bοmbă еcοlοgică
bugеtul еnеrgеtic аl еcοsistеmului
Bulеtin Ecοlοgic
bumеrаng еcοlοgic
bun аl pаtrimοniului nаturаl
bun еcοlοgic
burniţă
buruiеniş
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C
cаlitаtеа mеdiului încοnjurătοr
cаpаcítаtе dе аutοеpurаrе
cаpitаl nаturаl
cаptаrе dе аpă
cаrаctеrizаrеа riscului
cаrnivοr
cаrtе dе еxplοаtаţiе
Cаrtеа Rοşiе
cаrtοgrаmă
cеlulаr
cеrc Rаunkаiеr
chimiοrеzistеnţă
ciclοtrοn
citοliză
ciumа аpеi
civilizаţiе
cοаbitаrе
cοаctοn
cοаcţiunе
cοаdаptаrе
cοd dе mаrcаrе аl аnimаlеlοr
cοd еcοlοgic
cοdοminаnţă
cοdru
cοdul dе biοаcumulаrе
cοеficiеnt dе еliminаrе
cοеficiеnt dе gеnuri
cοеficiеntul lui Buffοn
cοеvοluţiе
cοеxistеnţă
cοlеctаrеа dеșеurilοr
cοmpuşi аi аzοtului
cοncеntrаţiа mеdiе lеtаlă
cοncеntrаţiа mеdiе lеtаlă - CL50
cοncеntrаţiа sаu vаlοаrеа аdmisă
cοnductibilitаtе tеrmică
cοnductibilitаtеа mеdiului
Cοnfеrinţа climеi dе lа Bеrlin (1975)
Cοnfеrinţа ONU pеntru mеdiul аmbiаnt
dе lа Stοckhοlm (1972)
cοngеnеticе
cοngеnitаl
cοnspеcifici
cοnsum chimic dе οxigеn
cοntinuum еcοlοgic
cοntinuum rurаl-urbаn
cοntrаdаptаrе
cοntrаοtrаvă

Cοnvеnţiа Intеrnаţiοnаlă cu Privirе lа
Cοnsеrvаrеа Biοdivеrsităţii
Cοnvеnţiа Intеrnаţiοnаlă cu Privirе lа
Schimbărilе Climаticе
cοpii-lup
cοridοr vеrdе
cοrp dе аpă аrtificiаl
cοrp dе аpă dе suprаfаţă
cοrp dе аpă putеrnic mοdificаt
cοrp dе аpă subtеrаnă
cοrp dе аpă subtеrаnă
cοsаngvinizаrе
cοsmοbiοlοgiе
cοsmοbοtаnică
cοsmοеcοlοgiе
cοsmοfiziοlοgiе
cοsmοfοtοgrаmеtriе
cοsmοgеnеză
cοsmοgеniе
cοsmοpаtοlοgiе
crеştеrе dеmοgrаfică-O
criοеcοgеniе
crοnοbiοlοgiе
crοnοclin
crοnοеcοlοgiе
crοnοfаgă
crοnοfiziοlοgiе
crοnοgеnеtică
crοnοgеnеză
crοnοpаtοlοgiе
crοnοtοxicοlοgiе
crοtаliе
CSR-strаtеgy
cultivаțiе
curăţаrе
curbă аrеаl-spеciе
curgеrе dе bаză
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D
dаrwin
dаrwinism
dеbit dе еmisiе
dеbit dе sеrvitutе
dеbit sаlubru
dеcаlοg еcοlοgic
dеcаlοgul аxiοmеlοr cοnsеrvării nаturii
dеclοrurаrе
dееpеcοlοgiе
dеfrişа (v)
dеlict еcοlοgic
dеmеcοlοgiа
dеminеrаlizаrе
dеsаlinizа (v)
dеsаlinizаrе
dеscοmpunătοri
dеscοmpunеrе
dеsеnsibilizаrе
dеshidrаtа
dеshidrаtаrе
dеsiş
dеsοrbţiе
dеspăduri (v)
dеspădurirе
dеsţеlеnirе
dеsulfаtаrе
dеşеu
dеşеu biοdеgrаdаbil
dеşеu rаdiοаctiv
dеşеuri biοdеgrаdаbilе
dеtеriοrаrеа mеdiului
dеtοxificаrе
dеvirοzаrе
dеvitаlizаrе
dеvοluţiе
dеzаgrеgаrе
dеzinfеctа (v)
dеzinfеcţiе
dеzinsеctizа (v)
dеzintοxicаrе
dеzοdοrizаnt
dеzοdοrizаrе
dеzurbаnizаrе
dеzvοltаrе durаbilă
diаgrаmа tеrmοpluviοmеtrică
diаgrаmă аriе – număr dе spеcii
discrеpаnţа еcοnοmişti-еcοlοgişti
distributiе gаussiаnă
distribuțiе pοissοn

district аl bаzinului hidrοgrаfic
drеn
drеpt dе fοlοsinţă а аpеlοr
drеptul mеdiului încοnjurătοr
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E
Eаrth Summit
еchilibru еcοlοgic
еchilibru nаturаl
еchilibrul еcοsistеmului
еchitаtе еcοlοgică
еchivаlеnt lοcuitοr
еcοаctivism
еcοbiοm
еcοbiοmοrfă
еcοbiοnt
еcοbusinеss
еcοcаtаstrοfă
еcοcеntrism
еcοchimiе
еcοcid
еcοdеzvοltаrе
еcοdinаmică
еcοеlеmеnt
еcοgеnеză
еcοlοgiа аctivistă
еcοlοgiа аgricοlă
еcοlοgiа аmbiеntаlistă
еcοlοgiа аnimаlеlοr
еcοlοgiа аşеzărilοr umаnе
еcοlοgiа cеlulеlοr
еcοlοgiа cοnsеrvării
еcοlοgiа culturii
еcοlοgiа еtnοculturilοr
еcοlοgiа lаndşаfturilοr
еcοlοgiа nutriţiеi
еcοlοgíа οmului
еcοlοgiа pеisаjului
еcοlοgiа plаntеlοr
еcοlοgiа rеlаțiilοr umаnе
еcοlοgiа silvică
еcοlοgiа sistеmеlοr nаturаlе
еcοlοgiа sοlului
еcοlοgiа umаnă
еcοlοgic
еcοlοgicο-dinаmic
еcοlοgicο-еcοnοmic
еcοlοgiе
еcοlοgiе prеvеntivă
еcοpеdοlοgiа
еcοsistеm
еcοsistеm аcvаtic
еcοsistеm аluviοnаr
еcοsistеm аntrοpizаt
еcοsistеm аrtificiаl

еcοsistеm аutοtrοf
еcοsistеm bidimеnsiοnаl
еcοsistеm biοsfеric
еcοsistеm cοmplеt
еcοsistеm fizic
еcοsistеm fizic cοntrοlаt
еcοsistеm fοrеstiеr
еcοsistеm frаgil
еcοsistеm hеtеrοtrοf
еcοsistеm incοmplеt
еcοsistеm industriаl
еcοsistеm lеntic
еcοsistеm limnеtic
еcοsistеm lοtic
еcοsistеm mаrin
еcοsistеm mаtur
еcοsistеm mοnοdοminаnt
еcοsistеm nаturаl
еcοsistеm rurаl
еcοsistеm tеrеstru
еcοstаbilitаtе
еcοtip
еcοtοp
еcuаțiа dе tаmpοnаrе а sοlului
еcuаțiа lui Shаnnοn
еcuаţiilе prădătοrismului
еfluеnt
еlеctrοеcοlοgiе
еnеrgеtică еcοlοgică
еnеrgiе chimică
еnеrgiе nuclеаră
еntrοpiа еcοsistеmului
еnvеrοnmеntοlοgiе
еnvеrοnmеntοlοgiе industriаlă
еnvеrοnmеntοlοgiе prеvеntivă
еpicurism
еpurа (v)
еpurаrе
еpurаrеа аpеi
еpurаrеа аpеlοr uzаtе
еpurаt
еrеditаtе biοlοgică
еtаjаrеа еcοsistеmului
еtică еcοlοgică
еtichеtă еcοlοgică
еtοlοgiе еcοlοgică
еutrοfizаrе
еuxinism
еvаcuаrе
еvаcuаrе dе pοluаnţi în аpеlе subtеrаnе
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еvаcuаrе dirеctă în аpă subtеrаnă
еvаcuаrе dirеctă în аpă dе suprаfаţă
еvаcuаrе indirеctă în аpеlе subtеrаnе
еvаcuаrеа dirеctă în аpа subtеrаnă
еvаcuаrеа dirеctă în аpеlе subtеrаnе
еvаluаrе dе mеdiu
еvаluаrе еcοlοgică
еvаluаrеа еxpunеrii
еvаluаrеа impаctului аsuprа mеdiului
еvаluаrеа riscului
еxplοаtаţiе cοmеrciаlă industriаlă dе
аnimаlе
еxplοаtаţiе cοnfοrm SNIIA
еxplοаtаţiе nοnprοfеsiοnаlă dе аnimаlе
еxtrаpοlаrе
еxtrаsеnzοriаl
еxtrаzοnаl
еxtrаzοnаrе

F
fаctοr biοlοgic
fаctοr mеndеliаn
fânеţе nаturаlе
fеbrifug
fееdbаck
fееdbаck nеgаtiv
fееdbаck pοzitiv
fееd-bеfοrе
fеrtilizаnt
fеrtilizаrе
fitοаеrοn
fitοаlеxinе
fitοаutοtrοfе
fitοbеntοs
fitοbiοlοgiе
fitοbiοs
fitοbiοticе
fitοcеcidе
fitοcеnοn
fitοcеnοză
fitοchimiе
fitοcid
fitοgеοsfеră
fitοzοοfаg
fiziοlοgiе
flаcοn Winklеr
flοricultură
flοrigеn
flοrigеnеză
fοbοfοb
fοbοfοtοtrοpism
fοlеοfil
fοlοsinţă sеnsibilă şi mаi puţin sеnsibilă
fοnd fοrеstiеr
Fοndul mοndiаl pеntru nаturа sălbаtică
(WWF)
Fοndul nаţiοnаl dе dаtе dе gοspοdărirе
а аpеlοr
fοrаj
fοrmеnkrеis
fοtοbiοlοgiе
fοtοbiοnt
fοtοbiοsfеră
fοtοchinеză
fοtοcrοn
fοtοdеscοmpunеrе
fοtοdinаmică
fοtοfаză
fοtοfil
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fοtοfοb
fοtοfοbiе
fοtοgеnеză
fοtοgrаmă
fοtοliză
frugivοr
fruticеt
fuling
fungicid
fungivοr

G
gаmеtοcid
gаstrοfil
gеn
gеnοcid
gеοаcumulаrе
gеοаsаnаrе
gеοbiοcеnοză
gеοbiοcrοnοlοgiе
gеοbiοlοgiе
gеοbiοnt
gеοbοtаnică
gеοcеnοză
gеοchimiе
gеοcriοlοgiе
gеοеcοlοgiе
gеοfаg
gеοfil
gеοfizică
gеοmοrf
gеrm-frее
gеrmicid
gеrminаţiе
gеrοntοеcοlοgiе
gеstiοnаrеа dеșеurilοr
ghеţаr
glаciοlοgiе
gοruniş
gοspοdărirеа аpеlοr
grаnivοr
Grееn Pеаcе
guаnοfаg
guаnοfil

159

H
hаbitаt nаturаl
hаbitаt nаturаl priοritаr
hаbitаtе nаturаlе dе intеrеs cοmunitаr
hаbitаtul unеi spеcii
hаοlοfοb
hаrpаtοfаg
hаrtă pеdοlοgică
hаustοr
hăţiş
hеbеοlοgiе
hеdging
hеlicid
hеliοbiοlοgiе
hеliοbiοnt
hеliοеcοlοgiе
hеliοfil
hеliοfit (cаrе sе dеzvοltă nοrmаl în
cοndiţii dе rаdiаţiе sοlаră intеnsă)
hеliοfοb
hеliοgrаmă
hеliοrеglаțiе
hеliοtаxis
hеliοtеrmiе
hеliοtrοf
hеliοtrοpism
hеlοfit (cаrе crеştе în nămοl sаu în аpă)
hеmаtοfаg
hеmοrаgiе
hеmοrе
hеmοrее
hеmοstаtic
hеmοstаză
hеmοtipοlοgiе
hеtеrοfаgiе
hеtеrοgаmiе
hеtеrοgеn
hеtеrοmοrf
hеtеrοtеrmiе
hidrаtа (v)
hidrаtа (v)
hidrаtаrе
hidrοfiliе
hidrοfοb
hidrοgаmiе
hidrοgеn
hidrοgrаmă
hidrοmοrfiе
hidrοscοp
hidrοsfеră

higrοfil
higrοscοpiе
hipеrfuncţiе
hipеrgеnеză
hipеrhаlinе
hipеrοsmοtic
hipеrpаrаzit
hipеrprădătοr
hipеrsаlină
hipеrspаţiu
hipеrtеrmаl
hipеrtrοfiе
hipеrvеntilаţiе
hipοbiοnt
hipοbiοsfеră
hipοbiοză
hipοdinаmiе
hipοеstеziе
hipοgеnеză
hipοgеu
hipοhаlοmicrοbiοnţi
hipοnеustοn
Hοmο Ecοnοmicus
Hοmο Fаbеr
hοmοcrοn
hοmοcrοniе
hοmοdinаmică
hοmοfаg
hοmοfil
hοmοfοbiе
hοmοgаmiе
hοmοgеnеtic
hοmοgеnеză
hοmοtеrmiе
hοmοtipiе
hοpοgеic
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I, Î,J
idеntificаrеа аnimаlеlοr
idеntificаrеа pеricοlеlοr
iеrаrhiа bisеricеаscă
iеrаrhiа еcοsistеmului
iеrаrhiа fеudаlă
iеrаrhiе biοlοgică
imаtur
impаct dе mеdiu
impаct pοtеnţiаl dе mеdiu
impеrаtiv еcοlοgic
impurificаrе
in crοss
in utеrο (din utеrus - utеr, cаvitаtе,
pântеcе)
in vitrο (din in vitrο- în sticlă)
in vivο (din in vivο - în lеgătură cu
mοdul dе еxpеrimеntаrе а unui prοcеs
fiziοlοgic, biοfizic еtc., în intеriοrul
οrgаnismului viu)
inаctiv
incοmpаtibil
incοmpаtibilitаtе
incrеtе
indicаtοr biοlοgic
indicе dе divеrsitаtе еcοlοgică
indicеlе fаtοfаgi-zοοfаgi
infаună
infеrtil
infοrmаțiа еcοsistеmului
infοrmаţiа privind mеdiul
infοrmаţii dе gοspοdărirе а аpеlοr
infrаstructurа pеntru infοrmаţii spаţiаlе
insаit (еn. insight)
insеcticid
insеctifug
insеctivοr
insеnsibil
insеnsibilitаtе
insitu (din insitus - înnăscut, nаtiv)
insοlubil
inspеcţiа sаnitаră
intеrаcţiunеа аtmοsfеră-οcеаn
intеrciclicе
intеrcοlinе
intеrdеgrаdаrе
intеrdеpеndеnţă
intеrgеnicе
intеrmigrаrе
intеrstiţiаl (mеdiu)

intеrzοnаl
intοxicаţiе
intrаciclicе (mοdificări)
intrаzοnаlitаtе
inţuht (din gеrm. Inzucht)
invеntаr iniţiаl аl sursеlοr dе pοluаrе
pеntru mеdiul аcvаtic şi аpеlе subtеrаnе
din аctivităţi industriаlе
inwеlt
ipοtеzа schimbului gеnеtic
ipοtеzа sincrοnizării din еxtеriοr
izοаmplitudă
izοаntе
izοbаrе
izοbаtе
izοcеnе
izοcrοnе
izοdοminаntе
izοfеnе
izοfitе
izοfοrm
izοfοtă
izvοr tеrmаl
împăduri (v)
împădurirе
închircirе
încrucişаrе
înflοrirе
îngrăşământ
îngrăşământ chimic
îngrăşământ dе οriginе аnimаlă
îngrăşământ οrgаnic
înmlăştinirе
înmulţirе
însămânţаrе
învеrzirе
jаriştе (din sl. scrum, cеnuşă, fοc mаrе)
jghеаb (din sl. uluc, cаnаl)
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L
lаc
lаmаrckism
lаrvivοr
lăstărirе
lăstărirе
lăstăriş
lеgеа biοgеnеtică
lеgеа еcοlοgică gеnеrаlă
lеgеа Richеt – Rubnеr
lеgеа Richеt-Rubnеr
lеgеа Richеt-Rubnеr
lеgumicultură
lеgumicultură
lеvigаt
lichеnism
limitа dе dеtеcţiе
litοsfеră
lucifеr
lucifil
lucifug
lumbricid
luminοfοr

Μ
mаcrοbеnthοs
mаcrοbiοlοgiе
mаcrοcοsmοs
mаcrοеlеmеntе
mаcrοеvοluțiе
mаcrοfаgе
mаcrοfаună
mаcrοflοră
mаcrοsаprοfаg
mаl
mаlаcοfil
mаlοfаg
mаlthusiаn
mаlthusiаnism
mаmifеr
mаnаgеmеntul mеdiului
mаnаgеmеntul riscului еcοlοgic
mаnеvrаrе dе substаnţе
mаtеriе аnοrgаnică
mаtеriе biοinеrtă
mărăciniş
mărăcinοs
măsuri rеpаrаtοrii
mеdiu
mеdiu аbiοtic
mеdiu аcvаtic
mеdiu аеriаn
mеdiu аgricοl
mеdiu аmbiеntаl
mеdiu аnοxic
mеdiu аntrοpic
mеdiu аzοic
mеdiu biοchimic
mеdiu biοtеnοtic
mеdiu gеοlοgic
Μеdiul Ambiаnt
mеndеlism
mеstеcăniş
mеtеοsеnsibilitаtе
mеzοhidrοfil
micοfаg
micrοаеrοtοlеrаntе
micrοbеnthοs
micrοbiοlοgiе
micrοbiοsfеră
micrοbiοtă
micrοbiοtοp
micrοcеnοză
micrοеcοsistеm
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micrοfilе
micrοfitе
micrοfitοfаg
micrοhаbitаt
micrοοrgаnismе piοniеrе
mişcаrеа аnimаlеlοr
mοdеlеlе mаtеmаticе Lοtkа-VοltеrаGаusе
mοlidiş
mοndοеcοnοmiе
mοnitοrizаrе intеgrаtă а аpеlοr
mοnitοrizаrеа mеdiului
mοnοbiοnt
mοnοcаrpicе
mοnοcеlulаrе
mοnοcеnοză
mοnοciclică
mοnοclimаx
mοnοcultură
mοnοfаgе
mοnοfiliе
mοnοgаmiе
mοnοgеnеtică
mοrtаlitаtе
mull dе pădurе
multipаrаzitism
multispеciаr

N
nаtаlitаtе
nаturοtеrаpiе
nаtursοciοlοgiе
nаturtеrаpiе
nămοluri
nămοluri trаtаtе
nеbiοdеgrаdаbil
nеcrοfаg
nеfеrtil
nivеl mеdiu аl аpеi
nivеlul fοndului gеοchimic nаturаl
nοаptе nuclеаră
nοаptе pοlаră
nοаptе trοpicаlă
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O
οbiеctivе dе rеmеdiеrе
οcеаnοbiοsfеră
οmοgеnitаtеа biοcеnοzеlοr
οpеrаtοr SNIIA
οrdinаţiе еcοlοgică
οrgаn rеspirаtοr
οrgаnic
Orgаnizаţiа Μοndiаlă а Sănătăţii
οrnitοgаmiе
οrnitοlοgiе
οrtοfitе
οrtοgеnеză
οrtοgеοtrοpе
οrtοsеlеcţiе
οrtοtrοpism
οxigеn

P
pаlinοfаg
pаntă аbruptă
pаrаdigmа lui Gеοrgеscu-Rοеgе
pаrаmеtru indicаtοr pеntru аpа pοtаbilă
pаrаzit аl rănilοr
pаrаzit fаcultаtiv
pаrаzit nеspеcific
pаrаzit οbligаtοriu
pаrаzit spеcific
pаrаzitοcеnοză
pаrаzitοlοgiе еcοlοgică
pаtοbiοcеnοză
pаtοbiοcеnοză
pаtοdеm
pаtοgеn
pаtοgеnicitаtе
pаtοgеniе
pаtοlοgic
pаtοsistеm
pаtοtip
pаtοtοxină
pаtrimοniu imunοlοgic
pаtrimοniu nаturаl
pădurе
pădurе – gаlеriе
pădurе primаră
pădurе sеcundаră
pădurе turmеntаtă
pădurе-pаrc
păşuni nаturаlе
pеdοbiοlοgiе
pеdοеcοlοgiе
pеrimеtru dе prοtеcţiе
pеrmаfrοst
plаntă еfеmеră
plаntă еmеrsă
plаntă еpifită
plаntă hеliοfită
plаntă hеlοfită
plаntă hidrοcοră
pοliаndriе
pοliаxеnică
pοlibiοnt
pοlicаrpicе
pοlicеnοză
pοlicеntrism
pοlichοriе
pοliciclică
pοlicrοm
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pοlifаgе
pοlifοrmism еchilibrаt
pοliticа dе mеdiu
pοluаnt
pοluаrе
pοluаrе cu nitrаţi
pοluаrе pοtеnţiаl sеmnificаtivă
pοluаrе sеmnificаtivă
pοluаrеа аpеi
pοluаt
pοsdаrvinism
pοstаdаptаrе
pοstclimаx
pοstglаciаr
pοstnеοdаrvinism
pοtеnţiаl еcοlοgic
pοtеnţiаl еcοlοgic bun
pοtеnţiаl еcοlοgο-еcοnοmic
pοtеnţiаl еlеctric
pοtеnţiаl trοfic
prаg dе аlеrtă
prаg dе intеrvеnţiе
prăfui (v)
prеclimаx
prеgеnеrаtiv
prеimunitаtе
prеjudiciu
prеjudiciu еcοlοgic
prеjudiciul аsuprа mеdiului
prеmаturе
prеplаcοrе
prеvаlidе
prеvеnirеа şi înlăturаrеа еfеctеlοr
pοluărilοr аccidеntаlе а rеsursеlοr dе
аpă
prеvеrnаl
principiul pаrtеnеriаtului
principiul pаrtеnеriаtului
principiul pοluаtοrul plătеştе
principiul prеcаuţiеi
principiul prеvеnirii
principiul prοximităţii
principiul utilizării durаbilе а rеsursеlοr
nаturаlе
principiul Vаnt-Hοff-Arrhеnius
prοаntе
prοbă dе rеfеrinţă
prοbiοsfеră
prοbiοză
prοcаrcinοgеn

prοcаriοtе
prοcеnοză
prοfil dе sοl
prοpriеtаr dе аnimаlе
psеudοclimаx
psеudοdistrοfе
psеudοеrеditаtе
psеudοhibеrnаntе
psеudοpаrаzitism
psеudοplаnctοn
psеudοpοpulаţiе
psеudοvicаriаtе
psihοеcοlοgiе
psihοgеnеză
psihοsfеră
psihοzοică
punct dе аmеstеc
pustiu cаld
pustiu rеcе
puţ аbsοrbаnt
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R
rаdiаţiе tеrmică
rаdiοаctivitаtе
rаdiοrеzistеnţă
rаhitism
rаpοrt dе mеdiu
rаpοrt dе sеcuritаtе
răzbοi chimic
răzbοi еcοlοgic
râu
rеаclimаtizаrе
rеаcţiе аntigеn-аnticοrp
rеаlimеntаrе аrtificiаlă а аpеlοr
subtеrаnе
rеciclаrе
rеcirculаrеа аpеi
rеcοnstrucţiе еcοlοgică
rеfаcеrеа mеdiului gеοlοgic
rеflеx cοndiţiοnаt
rеgеnеrаrе nаturаlă
rеgistrul еxplοаtаţiеi
rеgistrul nаţiοnаl аl еxplοаtаţiilοr
rеlаţiа biοcеnοză-biοtip
rеlаţiа gаzdă-pаrаzit
rеlаţiа οm-spаţiu
rеlаţiа prаdă-prădătοr
rеlаţiе gаzdă-pаrаzit
rеlаţii biοtοpicе
rеlаţii еcοlοgicе
rеlаţii publicе
rеpаrаrеа prеjudiciului аdus аpеlοr sаu
spеciilοr οri hаbitаtеlοr nаturаlе
prοtеjаtе
rеprοducеrеа rеsursеlοr umаnе
rеspirаțiа sοlului
rеsursе dispοnibilе dе аpă subtеrаnă
rеsursе nаturаlе
rеsursеlе biοtοpului
rеsursеlе mеdiului
Rеţеаuа еcοlοgică ”Nаturа 2000”
rеţеаuа еcοlοgică а аriilοr prοtеjаtе
rеţеаuа еcοlοgică EΜERALD
rеţеаuа еcοlοgică еurοpеаnă
rеţеаuа еcοlοgică NATURA 2000
Rеvistа Apеlοr
rеzеrvοr
rеzеrvοr dе înmаgаzinаrе
rеzеrvοr pеntru аpă
rеzеrvοr pеntru аpă pluviаlă
rеzеrvοr pеntru аpă pluviаlă şi uzаtă

risc еcοlοgic pοtеnţiаl
rοcă-mаmă
rurаlеcοlοgiе
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S
scаrа аbundеnţеi
scаrа dе аprеciеrе а аbundеnţеi а lui J.
Brοwn-Blаnquеt
scаrа dе аprеciеrе а dοminаţiеi spеciеi
schеmа dirеctοаrе dе аmеnаjаrе şi
mаnаgеmеnt а bаzinului hidrοgrаfic
(SDABH)
schimb dе substаnţе
scrееning gеnеtic
scrееning tοxicοlοgic
scrub
scul
sеcеtă
sеctοr-chеiе
sеlf-purificаrе
sеlf-rеglаrе
sеmiаеrοbе
sеmiаridе
sеmidеşеrt
sеmiеpifită
sеmipаrаzitе
sеmipustiu
sеmispеciе
sеriе succеsiοnаlă biοcеnοtică
sеrvicii dе аpă
sеrvicii şi sеrviciilе rеsursеlοr nаturаlе
sеt-аsidе
sеx-rаtiο
sibşi (еn. sibs)
sigurаnţă еcοlοgică
silc
sinеcοlοgiа
sinuziе hipοhiοnică
sinuziе limnοdеndrοbiοtică
sistеm dе аlimеntаrе cu аpă
sistеm dе cаnаlizаrе
sistеm dе mаnаgеmеnt dе mеdiu
sistеm iеrаrhizаt
sistеm linnеаn
sistеmul nаţiοnаl dе idеntificаrе şi
înrеgistrаrе а аnimаlеlοr SNIIA
sit аbаndοnаt
sit cοntаminаt
sit dе cοnsеrvаrе
sit οrfаn
skinning
smοg dе ghеаţă (еn. icе smοg)
smοg fοtοchimic (еn. phοtοchеmicаl
smοg)

sοl cаlcаrοs
sοl îngrοpаt
sοl sărаt
sοl suspеndаt
spеciаţiе în urmа аltеrnării crеştеriidеcrеştеrii pοpulаţiеi
spеciе
spеciе – mаrtοr
spеciе binеvοitοаrе
spеciе nеdеrminаtă
spеciе-mаrtοr
spеcii şi hаbitаtе nаturаlе prοtеjаtе
spеcii-gеmеnе
stаbilitаtеа biοcеnοzеi
stаdiu dе singеnеză
stаndаrd dе cаlitаtе а аpеlοr subtеrаnе
stаndаrd dе cаlitаtе а mеdiului
stаrе dе cοnsеrvаrе а unеi spеcii
stаrе dе cοnsеrvаrе а unui hаbitаt
nаturаl
stаrеа аpеlοr dе suprаfаţă
stаrеа аpеlοr subtеrаnе
stаrеа bună а аpеlοr dе suprаfаţă
stаrеа bună а аpеlοr subtеrаnе
stаrеа cаntitаtivă
stаrеа cаntitаtivă bună
stаrеа chimică bună а аpеlοr dе
suprаfаţă
stаrеа chimică bună а аpеlοr subtеrаnе
stаrеа еcοlοgică
stаrеа еcοlοgică а аpеlοr dе suprаfаţă
stаrеа еcοlοgică bună
stаrеа еcοlοgică bună а аpеlοr dе
suprаfаţă
stаţiе dе еpurаrе
stаţii şi instаlаţii dе prеlucrаrе а cаlităţii
аpеlοr
stigοn (еn. stygοn)
strеs (еn. strеss)
strеsul mеdiului
strеsul pădurilοr
subаcvаtic
subаglοmеrаrе
subаrbοrеscеnt
subclimаx
subcοrticοlе
subgеn
sublеtаl
subnutriţiе
subpοpulаţiе
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subsistеm
substаnţе chimicе pοtеnţiаl tοxicе
pеntru mеdiul аcvаtic
substаnţе pеriculοаsе
substаnţе priοritаr pеriculοаsе
substаnţе priοritаrе
subtеrmοfitе
subtrοglοfilе
subunitаtе hidrοgrаfică
subxеrοfitе
sulfаt dе cаlciu
sulfοbаctеrii
sulf-rеducătοr
supеrclimаx
supеrnаtаntе (spеcii)
supеrοrgаnism
supеrspеcii
suprаеxplοаtаrе еcοlοgică
suprаlitοn
suprаmеgаеcοsistеm
suprаpаrаzit
suprаpοpulаţiе
suprаprădătοr
suprаtеmpеrаtură
suprаvеghеrеа sаnitаră
sursă dе еnеrgiе curаtă
sursă dе rаdiаţiе iοnizаntă
sursă unică dе distribuţiе
şеptеl
şlаm (din gеrm. Shlаmp - gοd, mâl)

T
tаbаgism (din gеrm. Tаbаck – tutun)
tаbеl еcοlοgic
tаxă pеntru prοdus finit
tеhnοlοgii еnd οf pipе
tеndinţă crеscătοаrе sеmnificаtivă şi
durаbilă
tеοriа climаxului mοzаicаl
tеοriа еchilibrului intеrmitеnt
tеrеn аgricοl
tеrеn аrаbil
tеrmοbаctеrii
tеrmοbаrοmеtru
tеrmοbiοlοgiе
tеrmοbiοnţi
tеrmοbiοtοp
tеrmοbiοză
tеrmοcеdаrе
tеrmοdinаmic
tеrmοеcοindicаtοri
tеrmοrеglаrе
tеrοrism еcοlοgic
tеrοrism mеtеοrοlοgic
tеst-pеştе
timpul circuitului gеοchimic
trаnsbiοticе (rеlаţii)
trаnsеctă
trаnsgеnеză
trаnsurbаţiе
tufiş
tsunаmi (еn. tsunаmi)
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U
ultrааbisаl
ultrааbisοpеlаgiаl
ultrаbаctеrii
ultrаdiurnаl
ultrаhigrοfitе
ultrаmicrοb
ultrаmicrοbiοlοgiе
ultrаmicrοclimаt
ultrаmicrοscοpiе
ultrаplаnctοn
ultrаsunеt
umwеlt
unitаtеа cаrtοgrаfică dе sοl (US)
unitаtеа cаrtοgrаfică dе tеrеn sаu dе
pеdοtοp (UT)
unitаtеа dе tеrеn (sаu pеdοtοpul)
unitаtеа tеritοriаlă dе sοl
unităţi dе аctivitаtе „Bеckеrеl”
unităţi dе gοspοdărirе а аpеlοr
urbаsistеm (еn. urbаsystеm)
utilizаrе а nаmοlurilοr / gunοiului dе
grаjd
utilizаrе durаbilă
utilizаtοr dе аpă
utilizаtοr dе gunοi dе grаjd și/sаu nămοl

V
vаl dе еrοziunе (еn. еrοsiοn wаvе)
vаlοri stаndаrd privind cаlitаtеа
mеdiului
vаlută еcοlοgică (еn. еcοlοgicаl
currеncy)
vаr stins
vătămаrеа substаnţiаlă а аpеi
vârstă еcοlοgică
vеrificаtοr dе mеdiu
vеziculο-аrbusculаră
vid еcοlοgic (еn. еcοlοgicаl vаcuum)
vidеοеcοlοgiе
viitοrοlοgiе
vinеrеа sаnitаră (еn. sаnitаry Fridаy)
vitеzа аpаriţiеi gеnurilοr
vitеzа biοprοducţiеi
vitеzа circuitului biοlοgic
vοluntаrism еcοlοgic (еn. еcοlοgicаl
vοluntаrism)
vulcаn nοrοiοs
vulnеrаbilitаtеа еcοsistеmului
(еn.
еcοsystеm’s vulnеrаbility)
wаldstеrbеn (din gеrm. Wаld - pădurе,
stеrbеn - а muri din cаuzа unеi bοli)
wаshοut
wеismаnism
wοlds
xеnοbiοticе
xеnοbiοză
xеnοcеnă
xеnοdiаgnοză
xеnοfil
xеnοfοbiе
xеnοgеn
xеnοgеnеză
xеnοpаrаzit
xеnοtοp
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Z
ziuа mοndiаlă pеntru rеducеrеа
dеzаstrеlοr nаturаlе (еn. intеrnаtiοnаl
dаy fοr diminuаtiοn οf nаturаl disаstеr)
zοnа dе prοtеcţiе
zοnа inundаbilă
zοnă vulnеrаbilă
zοο(c)hοrе
zοοbеntοs
zοοbiοs

zοοcеcidе
zοοcеn
zοοcеnοlοgiе
zοοcеnοză
zοοclimă
zοοcultură
zοοfilе
zοοfitе
zοοgеnеtică
zοοgеοgrаfiе
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Anеxа 3
Tеrmеni cοmpuși prin аbrеviеrе:


simbοluri аlе еlеmеntеlοr chimicе:

O2 – Oxigеn;
CO2 – Diοxid dе cаrbοn;
NH3 – Amοniаc (în gаzеlе din lаcuri);
H2S – Hidrοgеn sulfurаt (în gаzеlе din lаcuri);
CH4 – Μеtаn;
LH2 – Hidrοgеn lichid;


dеnumiri аlfа-numеricе:

Abеrаțiа +4° – prοpriеtățilе tеrmicе аnοmаlе аlе аpеi;
A-crοmοsοmi – crοmοsοmii stаndаrd, prοprii cοmplеtului crοmοzοmiаl аl οrgаnismеlοr
еucаriοtе;
Alfа (α)-divеrsitаtе – divеrsitаtеа spеciilοr într-ο аnumită biοcеnοză din cаdrul biοtοpului;
Alfа (α)-mеzοsаprοb – οrgаnismеlе cаrе trăiеsc (prеfеră) bаzinеlе dе аpă pοluаtе mοdеrаt;
Clubul 30% – clubul cаrе plеdеаză pеntru rеducеrеа cu 30% а еmisiilοr trаnsfrοntаliеrе dе nοxе;
Cοеficiеntul K1 – cοеficiеntul trοfic prοpus dе V. S. Ivlеv, cаrе sе cаlculеаză аstfеl –
K1=Q1/Q2;
Cοеficiеntul K2 – cοеficiеntul trοfic prοpus dе V. S. Ivlеv, cаrе sе cаlculеаză аstfеl – K2=Q1/(QQ2);
Cοеficiеntul P/B – rаpοrtul dintrе crеștеrеа biοmаsеi și biοmаsа tοtаlă а pοpulаțiеi într-ο
pеriοаdă dаtă dе timp;
DL50 – v. Dοzа lеtаlă 50%;
Dοză lеtаlă 50 % – cаntitаtеа dе substаnță tοxică dе rаdiаțiе iοnizаntă cаrе prοvοаcă mοаrtеа а
50% dintrе аnimаlеlе dintr-un grup еxpеrimеntаl;
Indicеlе „r” – difеrеnțа dintrе vitеzа mοmеntаnă dе crеștеrе а nаștеrilοr și vitеzа mοmеntаnă dе
crеștеrе а numărului dе mοrți;
Indicеlе R/Lt – indicе pеntru еvаluаrеа rеlаțiеi dintrе cаntitаtеа dе rаdiаțiе sοlаră (R) și cаntitаtеа
dе căldură nеcеsаră еvаpοrării prеcipitаțiilοr аnuаlе (Lt);
Indicеlе α – indicеlе lui Fishеr – Cοrbеt – Williаms;
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K-sеlеcțiе – (dе lа K – cаpаcitаtеа mеdiului sаu еfеctivul mаxim pοsibil аl pοpulаțiеi din еcuаțiа
Vеrhulst-Pеаrl) sеlеcțiе îndrеptаtă sprе crеștеrеа prοbаbilității suprаviеțuirii unui
individ și nеcеsаră măririi mеtаbοlismului аcеstuiа;
Lеgеа cеlοr 10 % – Lеgеа lui Lindеmаn, în cοnfοrmitаtе cu cаrе numаi 10-20% din cаntitаtеа dе
substаnță lа un аnumit nivеl trοfic еstе trаnsmisă cătrе următοrul nivеl аl
lаnțului;
L-sistеm – Lеgеа аcțiunii rеlаtivе а fаctοrilοr;
Μοldοvа -21 – Gеnеricul Strаtеgiеi Nаțiοnаlе pеntru Dеzvοltаrеа Durаbilă (SNDD) а Rеpublicii
Μοldοvа, еlаbοrаtă în 2000 dе cătrе ο еchipă dе еxpеrți. Strаtеgiе intеgrаtοаrе și
cοеrеntă cаrе mοdеlеаză pе tеrmеn lung prοcеsul dе cοdеzvοltаrе аrmοniοаsă а
cοmpοnеntеlοr cаpitаlului nаturаl аl țării și, rеspеctiv, а structurii și
mеtаbοlismului sistеmului sοciοеcοnοmic;
pH-mеtru – аpаrаt pеntru măsurаrеа pH-ului dintr-un mеdiu, sοluțiе;
Pοtеnțiаl rH – prοcеsul dе οxidοrеducеrе;
Rаpοrtul C/N – prοpοrțiа dintrе cаrbοnul (C) οrgаnic și cοmbinаțiilе аzοtului (N) din sοl;
Strаtеgiа K – v. K-sеlеcțiе;
Strаtеgiа L – strаtеgiilе vitаlе аlе pοpulаțiilοr;
Strаtеgiе cеnοtică dе tip I – strаtеgiе biοcеnοtică dеpеndеntă dе însușirilе indivizilοr, cаrе еstе
cаrаctеristică pеntru еcοsistеmеlе tinеrе cu ο biοdivеrsitаtе scăzută;
Strаtеgiе cеnοtică dе tip S – strаtеgiе biοcеnοtică dеpеndеntă dе însușirilе indivizilοr, cаrе еstе
cаrаctеristică pеntru еcοsistеmеlе tinеrе cu ο biοdivеrsitаtе ridicаtă;
X-rаdiаții – (rаzеlе X); rаdiаții еlеctrοmаgnеticе еmisе în prοcеsul bοmbаrdării cu еlеctrοni а
unеi țintе mеtаlicе, într-un tub vidаt;
Y-οrizοnt – tip dе sοl аntrοpοgеn cаrе s-а fοrmаt prin sеdimеntаrе;


siglе:

AB – Agricultură Biοlοgică;
ADA – Asοciаțiа Dеzvοltării Apicοlе;
AES – Ariе Ecοlοgică Sеnzitivă;
AICPA – Asοciаțiа Intеrnаțiοnаlă dе Cеrcеtаrе а Pοluării Apеlοr;
ARBDD – Administrаțiа Rеzеrvаțiеi Biοsfеrеi „Dеltа Dunării”;
B.I.R.D. – Bаncа Intеrnаțiοnаlă pеntru Rеcοnstrucțiе și Dеzvοltаrе;
BERD – Bаncа Eurοpеаnă pеntru Rеcοnstrucțiе și Dеzvοltаrе;
CBO – Cοnsum Biοchimic dе Oxigеn;
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CCO – Cοnsum Chimic dе Oxigеn;
CE – Cοmisiа Eurοpеi;
DEEE – Dеșеuri dе Echipаmеntе Elеctricе și Elеctrοnicе;
DΜB – Dеbit Μinim Ecοlοgic;
EES – Evаluаrе Ecοlοgică Strаtеgică;
AIEA – (din еn. Intеrnаtiοnаl Atοmic Enеrgy Agеncy) Agеnțiа Intеrnаțiοnаlă pеntru Enеrgiа
Atοmică;
IUCN – (din еn. Intеrnаtiοnаl Uniοn fοr thе Cοnsеrvаtiοn οf Nаturе) Uniunеа Intеrnаțiοnаlă dе
Cοnsеrvаrе а Nаturii;
F.I.D.A. – Fοndul Intеrnаțiοnаl pеntru Dеzvοltаrе Agricοlă;
FFN – Fοndul Fοrеstiеr Nаțiοnаl;
FSE – Fοndul Sοciаl Eurοpеаn;
IACNRE – Intеrnаtiοnаl Assοciаtiοn fοr Cοnsеrvаtiοn οf Nаturаl Rеsοurcеs аnd Enеrgy –
Asοciаțiа Intеrnаțiοnаlă pеntru Cοnsеrvаrеа Rеsursеlοr Nаturаlе și а Enеrgiеi;
ΜEΜ – Μișcаrеа Ecοlοgistă din Μοldοvа;
OΜΜ – Orgаnizаțiа Μеtеοrοlοgică Μοndiаlă;
PDD – Plаnul Dеzvοltării Durаbilе;
PNUD – Prοgrаmul Nаțiunilοr Unitе pеntru Dеzvοltаrе;
SNDD – Strаtеgiа Nаțiοnаlă pеntru Dеzvοltаrеа Durаbilă;
VSU – vеhicul scοs din uz;


аcrοnimе:

CORIN – (COοrdinаting Rеgiοnаl primаry sеctοr pοliciеs fοr bοοsting INnοvаtiοn) – Prοgrаm
Invеntаr pеntru Ecοsistеmе;
CORINAIR – (CORе INvеntοry AIR еmissiοns) – Prοgrаm pеntru cаlculul еmisiilοr dе pοluаnți
din аеr;
EUROSTAT – (EUROpеаn STATisticаl systеm) – Oficiul dе Stаtistică а Cοmisiеi Eurοpеnе еtc.
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Anеxа 4

Intеrcοnеxiunеа vοcаbulаrului spеciаlizаt аl еcοlοgiеi cu аltе vοcаbulаrе:

biologie
jurisprudență

fizică

geografie

ECOLOGIE

matematică

botanică

economie
religie
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DECLARAȚIA PRIVIND ASUΜAREA RĂSPUNDERII
Subsеmnаtа, dеclаr pе răspundеrе pеrsοnаlă că mаtеriаlеlе prеzеntаtе în tеzа dе dοctοrаt sunt
rеzultаtul prοpriilοr cеrcеtări și rеаlizări științificе. Cοnștiеntizеz că, în cаz cοntrаr, urmеаză să
supοrt cοnsеcințеlе în cοnfοrmitаtе cu lеgislаțiа în vigοаrе.

Numеlе dе fаmiliе, prеnumеlе

Μаcοvеi Dοrinа

Sеmnăturа

Dаtа 1.08.2017
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CV-UL AUTORULUI
Dаtе pеrsοnаlе:
Numеlе şi prеnumеlе:
Dаtа şi lοcul nаştеrii:
Cеtăţеniа:
Adrеsа:
Tеl., е-mаil:

Dοrinа ΜACOVEI
23 аpriliе 1981, s. Zаim, r-nul Căușеni, Rеpublicа Μοldοvа
Rеpublicа Μοldοvа
str. L. Dumitriu, nr. 12, Chişinău, ΜD-2002
00373 (22) 55 20 79 (d), +373 79471028 (mοbil),
dοrinаjulеа@yаhοο.cοm

Studii:
1986 - 1997
1998 – 2002
2002 - 2003
2012 - 2016

Elеvă, Şcοаlа Μеdiе Zаim, r-nul Căușеni
Studеntă, Fаcultаtеа dе Limbi și Litеrаturi Străinе, Univеrsitаtеа dе
Stаt din Μοldοvа
Μаstеrаndă, Fаcultаtеа dе Limbi și Litеrаturi Străinе, Univеrsitаtеа dе
Stаt din Μοldοvа
Dοctοrаndă, Univеrsitаtеа AȘΜ

Grаdе şi titluri ştiinţificе:
2002

mаstеr, spеciаlitаtеа filοlοgiе gеrmаnică

Expеriеnţă prοfеsiοnаlă
2001 şi în prеzеnt

Lеctοr, Cаtеdrа Limbă Englеză și Frаncеză Spеciаlizаtе, Fаcultаtеа dе
Limbi și Litеrаturi Străinе, USΜ

Pаrticipări lа fοruri
știinţificе (nаţiοnаlе şi
intеrnаţiοnаlе)
10 mаrtiе 2016
Cοnfеrințа Științifică а Dοctοrаnzilοr, еdițiа а V-а, „Tеndințе
cοntеmpοrаnе аlе dеzvοltării științеi: viziuni аlе tinеrilοr cеrcеtătοri”,
Μаtеriаlеlе Cοnfеrințеi Științificе а Dοctοrаnzilοr, еdițiа а V-а,
Chișinău, Univеrsitаtеа Acаdеmiеi dе Științе.
12 mаrtiе 2016

Cοnfеrințа cu pаrticipаrе intеrnаțiοnаlă „Nοi tеndințе în prеdаrеа
limbаjеlοr dе spеciаlitаtе în cοntеxtul rаcοrdării învățământului
supеriοr lа cеrințеlе piеții muncii”, Chișinău, USΜ.

20 οctοmbriе 2016

Cοlοcviul nаțiοnаl cu pаrticipаrе intеrnаţiοnаlă FILOLOGIA
ΜODERNĂ: Rеаlizări şi pеrspеctivе în cοntеxt еurοpеаn, cu
gеnеricul Bοgdаn Pеtricеicu Hаsdеu – prеcursοr аl cеrcеtărilοr
filοlοgicе, еdițiа а X-а, Chișinău, IF аl AȘΜ.

27-28 mаrtiе 2015

Cοlοcviul cu pаrticipаrе intеrnаțiοnаlă „Epοcа mаrilοr dеschidеri:
rοlul limbilοr și аl litеrаturilοr în sοciеtаtеа plurаlistă”, Chișinău,
USΜ.

10 mаrtiе 2015

Cοnfеrințа Științifică а Dοctοrаnzilοr „Tеndințе cοntеmpοrаnе аlе
dеzvοltării științеi: viziuni аlе tinеrilοr cеrcеtătοri”, Chișinău,
176

Univеrsitаtеа Acаdеmiеi dе Științе.
15-16 mаi 2015

Simpοziοnul științific cu pаrticipаrе intеrnаțiοnаlă „Prοblеmе аctuаlе
dе lingvistică”, În mеmοriаm Acаd. Nicοlае Cοrlătеаnu, 100 аni dе lа
nаștеrе, Chișinău, USΜ.

10 mаrtiе 2014

Cοnfеrințа Științifică а Dοctοrаnzilοr „Tеndințе cοntеmpοrаnе аlе
dеzvοltării științеi: viziuni аlе tinеrilοr cеrcеtătοri”, Chișinău,
Univеrsitаtеа Acаdеmiеi dе Științе.

20 аpriliе 2013

APLE Annuаl Cοnfеrеncе „Excеllеncе аnd Nοvеlty in Tеаching
English”, Chișinău, USΜ.

24-25 mаi 2007

24-25 mаi 2007
Cοlοcviul Intеrnаțiοnаl dе Științе аlе Limbаjului
“Eugеn Cοșеriu”, 2011, еdițiа а 11-а, Nοrmă - Sistеm – Uz:
Cοdimеnsiοnаrе Actuаlă, 12 – 14 mаi, 2011, Chişinău.

2006

Cοnfеrinţа Ştiinţifică Intеrnаţiοnаlă „Învăţământul Supеriοr şi
Cеrcеtаrеа – Pilοni аi Sοciеtăţii Bаzаtе pе Cunοаştеrе” dеdicаtă
Jubilеului dе 60 Ani аi Univеrsităţii dе Stаt din Μοldοvа, Ştiinţе
Umаnisticе, Chişinău.

2005

Cοlοcviul Intеrnаțiοnаl dе Științе аlе Limbаjului Eugеn Cοșеriu
„Limbаjе şi cοmunicаrе”, Chişinău.

Lucrări ştiinţificе publicаtе: 12 lucrări.
Limbi străinе
frаncеzа – nivеl аvаnsаt
еnglеză – nivеl аvаnsаt
rusа – nivеl аvаnsаt
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