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Articolul îşi propune să discute unele aspecte legate de prezenţa sinonimelor în 

terminologie. Sunt avute în vedere sinonimele totale (perfecte, absolute) şi sinonimele 
parţiale, nu şi pseudo-sinonimele1.  

Important efect al funcţionării diferitelor procedee de îmbogăţire a limbii, acceptat ca 
atare în lexicologie2, sinonimia este văzută ca unul dintre cele mai grave vicii ale limbajelor 
sectoriale3, deoarece le subminează acestora profund claritatea. Sinonimia este 
nerecomandabilă (MANECA 1959: 42-43, 1967: 493) pentru că împiedică unificarea 
terminologică şi pentru că poate genera confuzii; fenomenul contravine nevoii de precizie a 
exprimării şi poate fi cauza unor interpretări eronate. Sinonimia este prezentă chiar şi în cele 
mai neaşteptate domenii de activitate, unde postulatul preciziei este unanim recunoscut, de 
exemplu în medicină – i. e. terminologia medicală franceză întrebuinţează douăzeci şi şapte 
de sinonime eterogene pentru numirea unei singure afecţiuni a splinei: splenomégalie 
myéloïde idiopathique – anémie leuco-érythroblastique – anémie myélophtisique – 
érythroblastose chronique de l’adulte – hépato-splénomégalie mégacaryocytaire etc. (apud 
KOCOUREK 1982: 166). De aceea, unul din obiectivele normalizării este tocmai excluderea 
seriilor terminologice, ştiut fiind că „Postulatul univocităţii între denumire şi noţiune, în cazul 
termenului, are în special valabilitate teoretică pentru că în realitate nu se verifică 
întotdeauna. Pentru una şi aceeaşi noţiune se pot întâlni denumiri diferite, constituindu-se 
cazuri de sinonimie. ” (PLOAE-HANGANU 1995: 530).  

Nu lipseşte însă opinia contrară, exprimată de către S. Marcus (MARCUS 1970: 32-52)4, 
conform căreia pentru fiecare frază, în limbajul ştiinţific, există o infinitate de fraze cu 
semnificaţie identică: expresia ştiinţifică este închisă, adică este independentă de receptorul 
ei. În acelaşi loc, se menţionează totuşi şi părerea opusă5: o expresie, fie ea şi matematică, 
naşte în mintea fiecărui cititor o asociaţie de idei, de gânduri, această asociere depinzând de 
cultura, de imaginaţia şi de personalitatea cititorului.  
                                                 
1 Pseudo-sinonimia constă în folosirea echivocă a unor termeni interpretaţi ca sinonime, datorită lacunelor profesionale 
(CIOBANU 1998: 59) – i. e. : concentraţie „grad de saturare, de densitate a unui corp” – concentrare „acţiunea de a se 
concentra; reunire”. Mult mai des însă se recurge la pseudo-sinonimie dintr-un alt motiv, cel puţin la fel de simplu ca cel 
invocat mai sus, anume absenţa voită a intenţiei de precizie în utilizarea unui termen, într-un cadru mai general al discuţiei 
ştiinţifice, considerându-se suficientă recunoaşterea semelor de bază din structura semantică a termenului în cauză.  
2 „În lingvistică este larg răspândit punctul de vedere că nivelul de dezvoltare a limbii este caracterizat nu numai de numărul 
absolut de cuvinte şi de numărul de noţiuni care pot fi exprimate prin aceste cuvinte (fenomenul de polisemie şi omonimie), 
ci şi de numărul de cuvinte prin care pot fi exprimate unele şi aceleaşi noţiuni (fenomenul de sinonimie). [... ] Justeţea tezei 
cu privire la interdependenţa dintre gradul de dezvoltare a sinonimiei şi bogăţia lexicului nu poate fi, bineînţeles contestată. 
” (BUCĂ 1970: 222).  
3 Vezi COVACI-RADNEV 1953; MANECA 1966: 360-361, 1967: 493, 494, 1971: 42-43; MARCU 1974: 393-394; PANĂ 
DINDELEGAN 1978: 183; KOCOUREK 1982: 164-167; WILLEMS 1995: 13; GRAUR-VASILACHE 2000: 74-75; 
ONOFRAŞ 2000: 77; NISTOR 1993: 173.  
4 Care îl citează pe P. Servien.  
5 Formulată de către J. P. Benzécri într-o comunicare orală.  
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Eliminarea sau evitarea sinonimiei, adică asinonimicitatea (GUŢU 1992: 36), este 
suprimată din rândul corecţiilor la care trebuie supuse terminologiile, chiar şi de către 
specialiştii care se exprimă constant împotriva prezenţei fenomenului în limbajele 
specializate, în următoarele situaţii:  

(1) în construirea definiţiei terminologice – fie prin întrebuinţarea de sinonime sau de 
echivalente în alte limbi (KOCOUREK 1982: 173), fie prin folosirea de sinonime din aceeaşi 
limbă sau prin parafrazare intralingvistică (CIOBANU 1998: 33)6.  

Având în vedere că definiţia terminologică se axează prioritar pe relevarea diferitelor 
tipuri de relaţii dintre concepte (AURITE 2000)7, sinonimia este exploatată în exprimarea 
relaţiilor ierarhice – hiponimia sau incluziunea (PAVEL-RUCĂREANU 2001: 78)8: generice9 – 
specie-gen şi invers (sistem electoenergetic – centrală electrică, safir şi rubin faţă de 
corindon), partitive10 – parte-total şi invers (reţea de distribuţie – transformator de putere), de 
individualizare11 (municipiile României – Galaţi).  

(2) în procesul elaborării tezaurelor terminologice12, întrucât termenii sunt inventariaţi şi 
descrişi pe baza relaţiilor de echivalenţă, a relaţiilor ierarhice şi a celor asociative pe care le 
contractează (PAVEL-RUCĂREANU 2001: 77).  

(3) atunci când este necesar să se redea mai multe nuanţe aparte ale aceleiaşi noţiuni 
şi când unul din cei doi termeni reprezintă forma scurtă a celuilalt (MARCU 1974: 393-394), 
strategie adoptată în special pentru variaţie stilistică – i. e. : element predicativ suplimentar – 
predicativ suplimentar, propoziţie subordonată circumstanţială temporală – subordonată 
circumstanţială temporală – propoziţie circumstanţială temporală – circumstanţială temporală 
– subordonată temporală – temporală.  

Sursele sau cauzele sinonimiei din terminologie sunt multiple:  
(1) dicţionarele bilingve sau poliglote (GRAUR-VASILACHE 2000: 74-75; PAVEL-

RUCĂREANU 2001: 77), în sensul că numeroşi termeni intră în sistemul terminologic al unei 
limbi prin traducerile „de dicţionar” – i. e. : hovercraft (< engl. ) – vehicul pe pernă de aer.  

În virtutea tradiţiei, unele vocabulare specializate, de exemplu cel medical sau cel juridic, 
întreţin paralelismul termen latinesc – termen autohton (abolitio criminis – desfiinţarea crimei, 
locus delicti comissi – locul comiterii infracţiunii, nomen juris – numele dispoziţiei legale, vis 
major – forţă majoră), acceptând şi coocurenţa termenilor naţionali cu echivalentele lor în alte 
                                                 
6 Vezi MLADIN 2003: 53-54 pentru celelalte tipuri de definiţii terminologice (definiţia prin intensiune, definiţia prin 
extensiune) sau pentru alte procedee echivalente (apelul la exemple – definiţia contextuală, definiţia prin denotaţie, 
definiţia prin implicaţie, definiţia prin sinteză, indicarea unui context enciclopedic, indicarea unui context explicativ 
sau asociativ, precizarea colocaţiilor lexicale).  
7 Relaţia ierarhică generică gen-specie, relaţia ierarhică generică tot-parte, relaţia ierarhică de filiaţie logică originar-derivat, 
relaţia ierarhică vagă larg-restrâns, relaţia asociativă (între concepte care nu sunt echivalente şi nici nu formează o ierarhie 
în care unul să fie subordonat celuilalt, dar care sunt asociate mental în asemenea măsură încât această asociere trebuie 
explicată), relaţia de cvasiomonimie (relaţie asociativă foarte strânsă între două concepte cu sfere practic identice, pentru 
care nu există consens în privinţa definirii precise).  
8 Definiţiile, fie ele lexicografice sau terminologice, nu pot evita circularitatea. De exemplu, pentru explicarea a 60.0000 de 
termeni, definiţiile din Le Petit Robert întrebuinţează 20.000 de cuvinte (LCLS: 21).  
9 Relaţia evidenţiază legătura dintre o clasă sau o categorie şi elementele sale.  
10 Relaţia se actualizează atunci când denumirea unei părţi implică întregul, considerat ca termen supraordonat, dar nu într-o 
ierarhizare directă.  
11 Relaţia se realizează între o categorie de entităţi şi specimen.  
12 „vocabular controlat şi flexibil de termeni legaţi între ei prin relaţii semantice şi generice şi care se aplică într-un anumit 
domeniu al cunoaşterii; grup organizat de termeni, având o structură descrisă printr-o serie de proprietăţi şi relaţii de natură 
ierarhică şi asociativă, lexicală sau semantică şi care se aplică unui anumit domeniu al cunoaşterii” (PAVEL-
RUCĂREANU 2001: 156).  
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limbi-sursă (white-collar criminality – criminalitatea gulerelor albe, hold-up – lovitură, jaf) 
(STOICHIŢOIU-ICHIM 2001: 132)13.  

(2) diversitatea căilor de pătrundere a aceloraşi noţiuni/termeni – mai ales în cazul 
dubletelor etimologice (MANECA 1967: 493, 1971: 42-43; PAVEL-RUCĂREANU 2001: 78) – 
i. e. : durabil (< fr. durable)14 – sustenabil (semicalc după fr. soutenable).  

(3) utilizarea unor procedee diferite de formare a cuvintelor (ibidem; vezi infra).  
(4) alternativele create ad-hoc (CIOBANU 1998: 57; LCLS: 143) – i. e. : succin – 

chihlimbar – ambră galbenă.  
(5) standardizarea defectuoasă (CIOBANU 1998: 57).  
(6) invenţiile ad-hoc datorate traducătorilor (ibidem).  
(7) influenţa diverselor întreprinderi, firme instituţii etc. în lansarea unor produse 

comerciale/termeni (ibidem).  
 Sinonimele obţinute din dorinţa producătorilor de a se distinge printr-o terminologie 

originală sunt numite sinonime de concurenţă (DUBUC: 61; KOCOUREK 1982: 165), dar ar 
putea fi numite tot atât de bine, pentru a rămâne în schema terminologică propusă de R. 
Kocourek pentru neonime, sinonime de lux – i. e. , în limba franceză, pletora sinonimică 
pentru numirea compartimentului frigiderului în care se pun ouăle: œufrier (termen de bază) – 
casier – bac – panier – tiroir – plateau – alvéoles – balconet – moule – tablette – galerie – 
niche.  

(8) intersectarea unor variante stilistico-funcţionale ale comunicării. Se disting, din 
această perspectivă, cupluri sau serii sinonimice în care termenii marchează opoziţii variate15 
(DUBUC: 61; LCLS: 143; PAVEL-RUCĂREANU 2001: 77; STOICHIŢOIU-ICHIM 1990: 381-
382; STOICHIŢOIU-ICHIM 2001: 130):  

(a) termen popular/termen specializat (cremene – cuarţ, aspirină – acid acetilsalicilic, 
împărţeală – partaj, surghiun – exil, pricină – cauză, litigiu, încăierare – rix).  

(b) termen popular (arhaic)/termen specializat (zălog – gaj, copil de suflet – copil 
adoptat, înşelăciune – fraudă).  

(c) termen popular/termen literar (rămăşag, prinsoare – pariu, amăgire – inducere în 
eroare).  

(d) termen literar (uzual)/termen literar (neologic sau livresc) (dovadă – probă, câştig – 
beneficiu, închisoare – penitenciar).  

(e) termen literar (uzual)/termen specializat (învinuire – inculpare).  
(f) termen popular (uzual)/marcă comercială (fr. réfrigérateur – frigidaire16, fr. mouchoir 

jetable – Kleenex, rom. copiator – Xerox).  
Între diferitele niveluri stilistico-funcţionale (curent, familiar, popular, literar – tehnico-

ştiinţific curent sau specific fiecărui jargon în parte) limitele nu sunt imuabile. Numeroşi 
termeni sunt transferaţi dintr-un registru în altul fie pentru că sunt mai convenabili sub 

                                                 
13 Georgeta Ciobanu (CIOBANU 1998: 59) exclude echivalenţa cu termeni alogloţi din rândul strategiilor sinonimice, 
limitând sinonimia la identitatea conceptuală desemnată prin termeni diferiţi care aparţin aceleiaşi limbi. Întrebuinţat pe o 
scară destul de largă, procedeul nu este propriu numai terminologiei. De fapt, el este împrumutat din lexicologie şi din 
lexicografie.  
14 Dar şi posibil derivat pe teren românesc.  
15 Unii dintre ei se pot afla în relaţie de sinonimie şi în interiorul aceleiaşi variante stilistico-funcţionale. Pentru exemple de 
acest fel din limbajul juridic, vezi STOICHIŢOIU-ICHIM 2001: 132.  
16 Marcă înregistrată de compania General Motors en 1920, termenul preluând, parţial, forma şi sensul lat. frigidarium 
(BRUNET 2000: 31). Pentru alte exemple de termeni tehnici creaţi ad-hoc, vezi BRUNET 2000: 45 – engl. vitamin, 64 – 
Pokemon, 79 – fr. sthétoscope, 96 – fr. cinéma(tographe).  
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aspectul economiei în exprimare, fie pentru că sunt mai sugestivi sau mai expresivi (DUBUC: 
59).  

Cele mai multe dintre aceste sinonime sunt sinonime temporale (DUBUC: 60). Există 
însă, în număr mult mai mic, şi sinonime geografice (ibidem) – i. e. : antenna în engleza 
americană – aerial în engleza britanică, polilingvism, prorector în româna din România – 
multilingvism, vicerector în româna din Republica Moldova. Desigur, majoritatea o formează 
sinonimele profesionale – sinonimele care circulă în domenii înrudite, existenţa lor 
explicându-se prin caracterul în mod tradiţional închis al ştiinţei şi al tehnicii 
(multidisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea sunt un fenomen relativ noi).  

La fel ca în lexicologie, şi în terminologie se poate stabili o tipologie a sinonimiei, în 
funcţie de procedeele lingvistice exploatate în obţinerea termenilor sinonimici. Se vorbeşte 
deci de:  

(1) Sinonime paronimice (KOCOUREK 1982: 141, 166). Sigla şi sintagma 
terminologică sursă sunt sinonime paronimice şi ar putea fi considerate, după modelul 
neonimelor, sinonime de necesitate. Pentru a răspunde nevoii de economie în exprimare, 
terminologia ultimelor decenii se îndreaptă spre o formalizare puternică, procedeul garantând 
totodată univocitatea termenilor. Terminologiile diverselor domenii recurg în mod curent la 
expresii brahigrafice, precum acronime literale (PVC pentru policlorură de vinil sau clorură de 
polivinil, SiO2 pentru cuarţ, GN pentru grup nominal), cele din fragmente de cuvinte (art. 
pentru articol, pers. pentru persoană) şi cele compuse din acronime literale şi fragmente de 
cuvinte (Gcant pentru grup cantitativ, Obdir pentru obiect direct), cele compuse din acronime 
literale şi cuvinte întregi (D-Structură pentru Deep-Structure, GN-subiect pentru grup nominal-
subiect) ş. a. 17.  

(2) Sinonime antonimice. Categoria cuprinde cvasisinonimele din terminologia lui 
Eugeniu Pavel şi Costin Rucăreanu (PAVEL-RUCĂREANU 2001: 78), adică sintagmele 
terminologice semantic echivalente, dar construite cu antonime (grad de transparenţă – grad 
de opacitate)18.  

(3) Sinonime heteromorfe sau sinonime eterogene (MANECA 1967: 166, 493). 
Următoarele (sub)tipuri pot fi distinse:  

(a) Sinonime omosemice19, lexeme diferite coreferenţiale (aderenţă – alăturare, alipire 
– ataşare, aşezare – ordine – topică, component – constituent – element – membru, 
conexiune – legătură – raport – relaţie, vocabular – alfabet)20.  

(b) Sinonime omorizice21, adică având acelaşi radical sau aceeaşi bază: 
(b1) Serii sinonimice realizate prin adăugarea de eteroprefixe la acelaşi morfem-radical: 

ne-/non- (necircumstanţial – noncircumstanţial, neindependent – nondependent, nepredicativ 
– nonpredicativ, nepropoziţional – nonpropoziţional), i-/non- (irelevant – nerelevant, 
iresuscitabil – neresuscitabil), a-/ne-/non-/sin- (apredicativ – nepredicativ – nonpredicativ – 
sinpredicativ).  

(b2) Serii sinonimice realizate prin opoziţia prefix ∅ – prefix „X”, morfemul-radical fiind 
                                                 
17 Pentru o prezentare detaliată vezi MLADIN 2003: 582.  
18 Nu putem accepta însă întrebuinţarea termenului (cvasisinonime) ca pe o altă denumire pentru sinonimele parţiale (vezi 
CIOBANU 1998: 57-58) – i. e. : planificare economică – programare economică, cei doi termeni denumind realităţi diferite 
(sinonimia, în exemplul de mai sus, este parţială, în sensul că programare economică este hiperonim faţă de planificare 
economică). 
19 Termenul, de la S. Berejan, apud AVRAM 1997: p. 70-73.  
20 Ultimii doi termeni în gramatica generativ-transformaţională.  
21 Termenul, de la S. Berejan, apud AVRAM 1997: p. 70-73.  
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acelaşi: ∅/pre- (scurtare – prescurtare).  
(b3) Serii sinonimice realizate prin opoziţia prefixoid ∅ – prefixoid „X”, morfemul-radical 

fiind acelaşi: ∅/poli- (legătură sindetică – legătură polisindetică).  
(b4) Serii sinonimice realizate prin adăugarea de eteroprefixoide la acelaşi morfem-

radical: mono-/uni- (monocameral – unicameral), poli-/pluri- (policelular – pluricelular).  
(b5) Serii sinonimice realizate prin adăugarea de eterosufixoide la acelaşi morfem-

radical: fag-/vor- (bugetofag – bugetivor).  
(b6) Serii sinonimice prefixoidal-prefixale: filo-/pro- (filosovietic – prosovietic), mega-

/super- (megastar – superstar), proto-/stră- (protoromână – străromână), vice-/pro- 
(vicerector – prorector).  

(b7) Serii sinonimice prefixoidal-sufixoidale (filorus – rusofil, pseudoafix – afixoid).  
(b8) Serii sinonimice sufixoidal-sufixale: log-/ist- (ozenolog – ozenist).  
(b9) Serii sinonimice deosebite prin selectarea unor prepoziţii diferite: prin/cu 

(subordonare prin/cu recţiune).  
(b10) Serii sinonimice eterotematice (termenii au morfeme-radical diferite) şi 

omoprefixoidale (monom – monomembru – monorem – monosintagmatic). 
(b11) Serii sinonimice eterotematice şi eteroprefixoidale (neexprimat – nonmanifest, 

polisintagmatic – plurimembru).  
 (c) Serii de sintagme sinonimice având structura (determinat + determinant) completă 

sau trunchiată, termenii eliptici cu componentele juxtapuse deţinând o pondere însemnată în 
terminologia actuală (enunţ de tip frază – enunţ-frază, subiect realizat prin termen/constituent 
propoziţional – subiect realizat propoziţional – subiect propoziţional).  

Cu toate că nu fac decât să dubleze sintagme terminologice de dimensiuni variate, cea 
mai mare parte a termenilor din această categorie prezintă, faţă de acestea, avantajul 
scurtimii, reuşind să reflecte în acelaşi timp în bună măsură noţiunea desemnată. Dar 
renunţarea la unul sau la mai multe elemente din sintagma terminologică nu simplifică 
întotdeauna lucrurile, absenţa acestuia/acestora riscând adesea să genereze ori termeni 
excesiv de generali, ori termeni prea vagi (WILLEMS 1995: 15). Gradul de precizie al 
contextului este cel care dictează alegerea unei forme sau a celeilalte (DUBUC: 62).  

(d) Seriile sinonimice constituite din:  
(d1) alomorfe şi alofone/alografe terminologice, variante morfo-fonetice (şi grafice) care 

corespund formelor preluate din limbi diferite (reproducând fonetismul/scrierea din limbile 
respective) sau în care se alătură forme împrumutate şi creaţii interne, unele obţinute pe căi 
diferite (adecuare – adecvare, afirmaţie – afirmaţiune, complement – compliment, 
complementare – complementizare, coordinare – coordonare, dominare – dominanţă, funcţie 
– funcţiune, transformare – transformaţie)22.  

(d2) formele diferite ale unor termeni rezultate din încadrarea oscilantă la un gen 
gramatical sau altul (la singular sau la plural), fără modificări semantice (component – 
componenţi/componentă – componente, constituent – constituenţi/constituentă – 
constituente, membru – membri/membră – membre).  

Pentru desinonimizare au fost propuse următoarele căi:  
(1) Diferenţierea unor termeni, prin restrângerea sau extensia sensului lor, în acest fel 

producându-se specializarea semnificaţiei lor pentru anumite domenii (MANECA 1967: 493; 
MANECA 1971: 42-43) – i. e. : formă – diateză, fonetică – fonologie.  

                                                 
22 Inclusiv compusele tematice cu hetero-/etero- , homo-/omo- etc.  
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(2) Îndepărtarea sinonimelor mai puţin folositoare sau nerecomandabile sistemului 
terminologic respectiv.  

În vederea evitării termenilor dubli sau multipli, trebuie eliminat termenul care nu se 
încadrează în grupul etimologic predominant în terminologie (ibidem) – i. e. : ocurenţă – 
cuvânt(-text).  

(3) Operarea unei selecţii între variantele formale rezultate din alegerea unor procedee 
diferite de obţinere a termenilor:  

(a) lexicalizare vs. confixare (KOCOUREK 1982: 165) – i. e. : ştiinţă a formelor – 
morfologie.  

(b) lexicalizare vs. împrumut – i. e. : marcă distinctivă – distinctor (< engl. distinguisher).  
(c) lexicalizare vs. abreviere – i. e. : element predicativ suplimentar – EPS. 
(d) întrebuinţarea de afix(oid)e diferite – i. e. : impersonal – nepersonal, pentru mod.  
(e) utilizarea de derivate cu rădăcini şi cu afix(oid)e diferite – i. e. : binomă – diremă, 

pentru propoziţie, juxtapunere – parataxă. 
În legătură cu existenţa sinonimelor în limbajele specializate, se pot face următoarele 

adnotări cu caracter generalizator şi conclusiv.  
(1) Existenţa sinonimelor în cadrul terminologiei generale şi în cel al terminologiilor 

speciale este o realitate irefutabilă. Asinonimicitatea, la fel ca univocitatea, 
monoreferenţialitatea, non-ambiguitatea, acontextualitatea, atemporalitatea şi aspaţialitatea 
nu poate fi considerată decât o caracteristică ideală a oricărei terminologii. Ea poate fi ţinută 
însă sub control prin activităţile sistematice de normalizare şi de standardizare a sistemelor 
terminologice desfăşurate de terminologi şi de lingvişti.  

(2) Într-o anumită măsură, prezenţa dubletelor sau a seriilor sinonimice în vocabularele 
specializate trebuie acceptată, întrucât ea răspunde nevoii de accesibilitate şi de supleţe a 
comunicării ştiinţifice. Textul ştiinţific nu poate fi redus la un simplu instrument denotativ 
(referenţial, informativ); el trebuie să dispună şi de o anumită forţă perlocuţionară (să 
declanşeze unele reacţii din partea receptorului său: acceptare, convingere etc. )23.  

(3) Caracteristicile sinonimelor terminologice24 nu diferă substanţial de caracteristicile 
sinonimelor din limba comună (din vocabularul general). Cel puţin din acest punct de vedere, 
terminologia – înţeleasă ca tehnolingvistică (KOCOUREK 1982: 180) sau ca 
terminologistică (GUŢU 1992: 32)25 – nu reuşeşte să se diferenţieze în mod semnificativ de 
lexicologie şi să se autonomizeze ca disciplină ştiinţifică în raport cu lexicologia şi cu 
lexicografia.  
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