
STUDII ŞI COMUNICĂRI, VOL. II,  2009 

 

REMUS RĂDULEŢ  
ŞI TERMINOLOGIA TEHNICĂ 

Florin-Teodor TĂNĂSESCU 
comisia6@icpe.ro 

Abstract: The article presents the contribution of the great 
engineer Remus Radulet to the organisation of the Romanian technical 
terminology, on new and precise bases, and to the coroboration of the 
international technical terminology with the national one. It was a 
welcome step in the introduction of our Romanian school of engineers to 
the international comunity. 

 

1. Remus Răduleţ un „gânditor” în istoria tehnicii 

În rândul marilor personalităţi ştiinţifice pe care România le-a 
avut, academicianul Remus Răduleţ rămâne o legendă prin multitu-
dinea axelor pe care datorită culturii sale enciclopedice, a fost capabil 
să acţioneze. 

Şi dacă activitatea sa de remarcabil dascăl a numeroase gene-
raţii de electrotehnicieni şi de savant recunoscut de comunitatea şti-
inţifică a electrotehnicienilor prin contribuţiile sale teoretice în do-
meniul electromagnetismului sunt mai bine cunoscute, trebuie arătat 
că există altele în care sentimentul profund de responsabilitate edu-
cativă şi socială pe care întotdeuna cu discreţie l-a indus, Remus 
Răduleţ aduce contribuţii generoase în difuzarea cunoştinţelor ştiin-
ţifice şi cultura maselor, valorificarea unor fapte culturale şi tehnice – 
dar în special – într-un domeniu de mare importanţă tehnică atât de 
îndrăgit de domnia sa în ultimii ani de viaţă, al lexicografiei şi lim-
bajelor de specialitate, în speţă domeniul limbajului electrotehnic şi 
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al tezaurelor de concepte, domeniu în care a excelat şi a cărui contri-
buţii au fost recunoscute ca atare de comunitatea internaţională a 
electrotehnicienilor. 

În rândul marilor savanţi şi descoperitori în domeniul elec-
tricităţii, Comisia Electrotehnica Internationala (CEI), îl alătura pe 
Remus Răduleţ marii pleiade de personalităţi reprezentate de Ohm, 
Maxwell, Faraday, Giorgi, Edison, Heaviside, Tesla, Siemens, 
recunoscându-i principalele contribuţii şi anume: creativitatea sa 
ştiinţifică în domeniul electrotehnicii teoretice şi terminologia teh-
nică aşa cum au fost ele prezentate în „sala gloriilor”de la GENEVA. 

 

 
Fig. nr. 1. Remus Răduleţ, aşa cum este prezentat în „Hall of Fame” a 
Comisiei Electrotehnice Internaţionale, alăturat prin contribuţiile sale lui 
Lenz, Faraday, Maxwell, Ohm, Siemens şi alţi deschizători de drumuri în 
electrotehnică. 

Pentru noi românii care participam în anul 2006 la Reuniu-
nea CEI de la Berlin la o sută de ani de la înfiinţarea CEI (1906–
2006), a fost un moment greu de descris atunci când pe ecran a apă-
rut figura lui Remus Răduleţ şi menţionarea contribuţiilor sale pe 
care vom încerca să vi le insuflăm şi Dumneavoastră prin derularea 
câtorva imagini. 

Cu ani în urmă Garabet Ibrăileanu a spus o frază a cărei 
frumuseţe m-a făcut ca şi astăzi să mi-o amintesc. Spunea că 
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„Sadoveanu are arcuşul minunat al prozei româneşti” Moldova, nu-i 
decât vioara lui.  

Parafrazând, pot spune că terminologia a fost arcuşul lui 
Remus Răduleţ iar CEI-ul vioara sa. Pentru că în calitate de preşe-
dinte al Comitetului Tehnic de Terminologie (CT 1) în perioada 
1970–1981 şi preşedinte al CEI între anii 1964–1967 -cinste de care 
s-au bucurat printre alţii Lordul Kelvin, Budde, Semenza, Leblanc 
Pallandri, terminologia electrotehnică, Vocabularul CEI şi Tezaurul 
de concepte, au fost realizările de mare valoare ale acestuia.  

Despre această activitate de organizare a cunoştinţelor şi a 
contribuţiilor lexicografice în care Remus Răduleţ aduce contribuţii 
originale care vor rămâne în istoria electrotehnicii, voi încerca să vă 
vorbesc în continuare – asumându-mi riscul ca într-un timp atât de 
scurt alocat unei conferinţe, să nu le pot menţiona pe toate dar 
îndemnându-vă să parcurgeţi lucrările colectivului pe care l-a con-
dus, cele mai semnificative momente ale dezvoltării acestui domeniu.  

2. Începuturile 

Spuneam mai înainte că Remus Răduleţ a fost preocupat 
întotdeauna de dorinţa de a sintetiza informaţiile, de a le ordona în 
acel fel care să răspundă rigorii ştiinţifice, dar totodată să asigure 
cititorului o informaţie utilă. Inceputurile sale în domeniul 
lexicografiei pot fi considerate două lucrări de referinţă: traducerea 
volumului german HÜTTE şi Lexiconul Tehnic Român (LTR). 

 
2.1. Manualul HÜTTE 
O primă piatră de hotar, poate fi considerată apariţia în anul 

1947 în Editura AGIR a traducerii din limba germană a unei lucrări 
de bază inginereşti – Manualul HÜTTE – o carte de căpătâi a 
inginerului. [1] 

Lucrarea depăşeşte însă noţiunea de traducere: restructurări 
de capitole, completări de cunoştinţe care să dea o mai mare unitate 
lucrării, găsirea de formulări şi termeni noi pentru conceptele teh-
nice noi care au apărut.  
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Fig. nr. 2. Prima ediţie a Manualului inginerului: HÜTTE apărută 
în 1947 în Editura AGIR, sub coordonarea acad. Remus Răduleţ. 

„Nomenclatura noastră nu este pe deplin fixată, spunea 
Remus Răduleţ – şi adoptarea şi traducerea unor termeni, îi va im-
pune faţă de alţii, poate mai potriviţi prin răspunderea pe care o va 
avea manualul”. 

Derivă de aici un principiu pe care Remus Răduleţ l-a urmat 
în întreaga sa activitate şi anume, responsabilitatea pe care o atri-
buie specialistului în formarea şi preluarea unor termeni care să nu 
afecteze nici limba şi nici să dea sensuri nepotrivite unor formulări. 

Întrebuinţarea aceloraşi termeni în toate capitolele a dat o 
mai mare unitate lucrării iar amplificarea unor secţiuni de Fizică 
Tehnică şi tratarea unor probleme noi cum este cazul măsurării 
intensităţii sunetului sau al frecvenţei oscilaţiilor de torsiune a noţi-
unilor de electronică – domeniu nou tratat de HUTTE –, date şi 
informaţii care apăreau la nivelul acelor ani în tehnică – cazul mate-
rialelor izolante, abace şi tabele de calcul – au dat mai multe valenţe 
materialul editat faţă de ediţia de bază, semnalându-se ca element 
principial pe care Remus Răduleţ îl va urmări în toate lucrările sale 
viitoare: necesitatea de ordonare a cunoştinţelor după reguli clare, 
formarea unor noi termeni şi preluarea organizată a acestora după 
principii recunoscute şi însuşite de toţi, principiu pe care-l vom regăsi 
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după mai bine de 45 de ani la baza Standardului ISO 704/2000 
care tratează problema formării termenelor. 

La elaborarea lucrării întinsă pe parcursul a 13 capitole, 8 au 
fost realizate de Remus Răduleţ, iar celelalte 5 de un valoros mă-
nunchi de profesori timişoreni: Acad.Aurel Barclazan, Acad. Ion 
Zăgănescu, Profesorii Ion Vlădescu, Coloman Bacony şi Ion Bonea, 
dar în întregime, lucrarea trecută prin „filtrul Remus Răduleţ”!  

 
2.2. Lexiconul Tehnic Român (LTR) 
Tot în anul 1947, la solicitarea AGIR şi a Societăţii 

Politehnica, pentru a răspunde unor nevoi reale a inginerilor de a 
dispune de o lucrare care să le ofere informaţii mai bogate asupra 
unor concepte tehnice din diverse domenii de activitate, Remus 
Răduleţ pune bazele unei lucrări de concentrare şi organizare a unor 
informaţii cu caracter ingineresc din diverse domenii ale tehnicii: 
Lexiconul Tehnic Român. [2] 

Lucrarea ca volum, valoare şi conţinut de informaţii, nu se 
deosebeşte cu nimic de Balşaia enticlopedia a ruşilor, Marele 
Larousse al francezilor sau a Enciclopediei Britanică a englezilor şi 
pentru realizarea ei, Remus Răduleţ filosoful şi constructorul lucrării, 
atrage cei mai buni specialişti ai tehnicii româneşti, rezultând în final 
o lucrare de referinţă a tehnicii româneşti, recunoscută ca atare în lume.  

O primă ediţie a apărut în perioada anilor 1949–1956, 
cuprindea 8 volume, cca.7000 de pagini, 48763 articole şi era opera 
a 382 colaboratori de mare valoare coordonaţi de Remus Răduleţ. 

O a doua ediţie – mult mai completă – apare între anii 
1957–1966, cuprindea 18 volume, 12000 pagini, 68500 articole 
pentru toţi atâţia termeni directori ordonaţi alfabetic ca şi definiţiile 
a zeci de mii de alţi termeni subordonaţi, 433 colaboratori.  

Odată cu realizarea acestei lucrări se conturează mai clar 
concepţia de structurare a conţinutului după arbori terminologici, 
necesitatea de a concepe relaţii de vecinătate semantică între termeni 
care să permită o corectă ordonare şi încadrare a termenilor, necesi-
tatea elaborării unor definiţii fără ambiguităţi. 
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Fig. nr. 3. Apariţia lexiconului român prima ediţie în 8 volume a fost 
publicată în Editura AGIR în perioada anilor 1949–1956; ce-a de a 
doua apare între anii 1957–1966 în 18 volume. Lucrarea a fost coor-
donată de Remus Răduleţ şi la ea au lucrat peste 800 de colaboratori. 

În prezentul Lexicon, definirea conceptelor fiecărei clase s-a 
făcut aplicând metode unitare – una din calităţile esenţiale ale 
Lexiconului, regăsite apoi în lucrările ulterioare realizate a Tezau-
rului de concepte în Electrotehnică. 

 
Ce aduce nou construcţia Lexiconului Tehnic Român? 
* Definiţiile determină în mod univoc sfera conceptului defi-

nit – adică mulţimea obiectelor desemnate de el – iar definirea expli-
cită trebuie să indice genul proxim şi diferenţa specifică a concep-
tului, sfera acestuia fiind în acest caz, submulţimea de obiecte co-
mune celor două sfere, a genului proxim şi al diferenţei specifice.  

* Un concept poate fi definit numai prin conţinutul său şi 
nu prin indicarea sferei sale de apartenenţă.  

* În definirea obiectelor, s-a dat preferinţa notelor care re-
prezintă caractere intrinseci ale acestor obiecte, adică sunt indepen-
dente de relaţiile lor unele cu altele.  

* S-au preferat pentru termeni, forme româneşti atunci când 
ele existau, iar preluarea neologismelor a fost făcută cu grijă, suge-
rând şi fundamentând termenii cei mai potriviţi preluaţi din limbile 
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latine sau alte grupuri de limbi, corelat cu fonetismul şi regulile lim-
bii române.  

* Dintre diferenţele indirecte s-a dat o preferinţă celor prin 
abstracţiune care pun conceptul drept proprietate comună a ele-
mentelor unor mulţimi „între care luate două câte două există o 
relaţie de echivalenţă adică simetrică şi tranzitivă şi care e dublată de 
o relaţie de ordonare, adică asimetrică şi tranzitivă.  

Lexiconul Tehnic Român, rămâne ca o mărturie nu numai a 
unei concepţii ştiinţifice de mare valoare ci şi ca lucrarea unui om de 
cultură superioară, preocupat de conservarea şi îmbogăţirea limbii 
române, prin preluarea corectă a unor neologisme după legi proprii ale 
limbii române, utilizarea prefixelor şi sufixelor în formarea de noi ter-
meni, utilizarea corectă a unui cuvânt, analiza critică a sinonimelor, 
evitarea omonimiilor, idei care au devansat conţinutul unor standarde 
destinate formări unor cuvinte noi, utilizarea neologismelor sau 
construcţia tezaurelor de concepte.  

Terminologic, LTR a prefigurat filosofia pe care Remus Răduleţ 
şi cei care i-au continuat opera după dispariţia sa, au dat-o construcţiei 
de tezaure şi de structurare a unui limbaj de specialitate complex, cum 
este cel al electrotehnicii.  

3. Consacrarea internaţională în terminologie.  
Istoria Tezaurului de concepte a Electrotehnicii  

Istoria Tezaurului Electrotehnic este strâns legată de activi-
tatea pe care Remus Răduleţ a depus-o în cadrul Comisiei Elec-
trotehnice Internaţionale (CEI).  

Înfiinţată în anul 1906 şi având ca prim preşedinte pe 
Lordul Kelvin, această asociaţie mondială a electrotehnicienilor îşi 
propunea: „constituirea unei comisii care să examineze problema 
unificării nomenclaturii şi de clasificare a aparatelor şi maşinilor 
electrice”. Era prima organizaţie de standardizare din lume şi printre 
primele Comitete Tehnice organizate, a fost acela alocat Terminolo-
giei. [3]. 

Există o explicaţie a faptului că electrotehnicienii – mai mult 
ca în orice segment al Tehnicii – au fost obligaţi să acorde Termi-
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nologiei un rol important, să facă din ea un instrument care să per-
mită definirea corectă a unui concept, stabilirea unui sistem care să 
permită ordonarea conceptelor. Încât faptul că CEI s-a ocupat în 
mod deosebit de Terminologie şi că este un lider în acest domeniu, 
nu trebuie să surprindă.  

Descoperirile revoluţionare în plan teoretic apărute în seco-
lul XIX şi aplicaţiile pe care le-au generat în domeniul telegrafiei, 
cablurilor transcontinentale, generării de electricitate şi iluminatului, 
acţionării electrice a unor echipamente industriale, realizarea de noi 
tipuri de maşini, transformatoare şi aparate electrice, făceau ca 
schimburile comerciale de produse să devină tot mai semnificative.  

Se impunea ca lumea să vorbească la fel atunci când se referea 
la acelaşi lucru. Trebuia să se opereze cu aceleaşi sisteme şi unităţi de 
măsură, era nevoie ca orice nou concept apărut să fie redat printr-un 
acelaşi termen, iar definiţiile – fără echivoc – să fie în aşa fel elaborate 
încât valabilitatea lor să se întindă pe perioade cât mai lungi de timp. 
Era necesar ca parametrii unui motor spre exemplu, să reprezinte acelaşi 
lucru, indiferent unde acest motor era fabricat sau utilizat, evitându-se 
neînţelegerile, accidentele sau problemele de conflict în plan comercial.  

Datorită clarviziunii unei mari personalităţi a ingineriei 
româneşti – prof. C.D. Buşilă, România adera din anul 1927 la 
această organizaţie prin constituirea Comitetului Electrotehnic 
Român – reuneşte în cadrul ei marile personalităţi ale electrotehnicii: 
C. Budeanu, I.S. Gheorghiu, Plautius Andronescu, Vasilescu 
Karpen, Cornel Miclossi, Cezar Partenie, Dragomir Hurmuzescu, şi 
participă activ şi cu recunoaşteri internaţionale a contribuţiei la sta-
bilirea terminologiei electrotehnice. Este şi cazul acad. C. Budeanu 
pentru stabilirea unităţii de măsură a puterii reactive – VAR-ul – C 
Budeanu datorită acestei contribuţii fiind alăturat lui Remus Răduleţ 
în galeria marilor gânditori ai electrotehnicii.  

După terminarea războiului – probabil la nivelul anilor 
1952–1953, Remus Răduleţ devine Preşedintele Comitetului Elec-
trotehnic Român – afiliat la CEI – şi dinamizează activitatea Comi-
tetelor Tehnice din ţară în activităţile CEI. Personal, se implică 
puternic în cadrul Comitetului Tehnic CT 1 – Terminologie, justi-
ficat şi prin activitatea lexicografică pe care o dezvoltă în ţară în reali-
zarea Lexiconului Tehnic Român. 
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Explicaţie a acestei activităţi Remus Răduleţ este ales Preşe-
dinte la Comitetului CEI -CT1–Terminologie-, o perioadă de 12 
ani activând cu dinamism şi competenţă în dezvoltarea unor mari 
proiecte lexicografice: Vocabularul Electrotehnic Internaţional (VEI) 
şi Tezaurul Electrotehnic. 

 
3.1. Vocabularul CEI 
Vocabularul Electrotehnic Internaţional al CEI a fost publi-

cat pentru prima oară în anul 1938 şi conţinea cca. 2000 de termeni 
cu definirea noţiunilor care le reprezentau. Elementul de progres pe 
care acest Vocabular le aducea faţă de dicţionarele clasice, era faptul 
că se trecea de al un dicţionar de cuvinte, la un dicţionar de noţiuni. 

Cea de a doua ediţie care apare în anul 1945, cuprindea un 
număr de 9000 termeni, publicaţi în fascicule independente. 

Ca preşedinte al Comitetului Tehnic de Terminologie al 
CEI, Remus Răduleţ este însărcinat de Preşedintele CEI în anul 
1981, să demareze o noua ediţie, constituindu-se la nivelul ţărilor 
membre ale CEI grupe de lucru de 5–10 specialişti care să definească 
corect în franceză, engleză şi rusă – cele 3 limbi oficiale ale CEI – 
termenii din electrotehnică şi pentru anumite capitole, în germană şi 
spaniolă. Cât despre termeni, toţi au fost traduşi în germană, spani-
olă, italiană, olandeză, poloneză şi suedeză. [4]. 

Organizatoric trebuia să coordoneze activitatea a sute de 
oameni, iar ştiinţific să dea o concepţie modernă noului Vocabular, 
însuşită şi tratată unitar de toţi participanţii la Proiect. Experienţa de 
la Lexicon i-a fost de mare ajutor, constituind în ţară în cadrul 
Comitetului Electrotehnic Român (CER) un puternic colectiv cuprin-
zând numeroşi specialişti din domeniul electrotehnicii, în principal 
pe cei de la Institutul de Cercetări Electrotehnice (ICPE) în cadrul 
căruia activa CER-ul şi al Facultăţii de Electrotehnică din Bucureşti. 

Necesitatea de a uniformiza definiţiile, noţiunile şi încadra-
rea lor, semnalarea sinonimelor şi stabilirea unor criterii în definirea 
unor concepte, a însemnat nu numai un volum impresionant de 
muncă, dar şi o activitate intelectuală de înalt nivel ştiinţific pe care 
doar un om de talia lui Remus Răduleţ putea să o asigure şi este soli-
citat să o facă. 
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Fig. nr. 4. Dicţionarul multilingv al electricităţii apare în 1983 la 
Geneva sub coordonarea acad. Remus Răduleţ, preşedinte al 
Comitetului Tehnic 1 Terminologie al CEI (1970–1982) şi a 
dnei Hamburger, următorul preşedinte al CT1 (din anul 1982). 

Le Dictionnaire CEI Multilingue de l’Electricité, o veritabilă 
operă de sinteză apărută în anul 1983 la Geneva sub coordonarea 
Academicianului Remus Răduleţ şi a următorului Preşedinte al CT1 
care-i urmează – D-na Hamburger – constituie o lucrare de mare 
valoare ştiinţifică care prelucrează critic tot ceea ce pe parcursul a 
peste 30 de ani au lucrat numeroşi specialişti.  

Sistematizarea materialului, preocuparea permanentă a lui 
Remus Răduleţ de a alătura descriptorului noţiunile asociate, prefigurau 
intenţia sa de a dezvolta în viitor o lucrare de nivel superior, Tezaurul 
Electrotehnic. 

 
3.2. Tezaurul de Concepte a Electrotehnicii 
Recunoaştere a activităţii pe care Remus Răduleţ a desfăşu-

rat-o în cadrul Comitetului de Terminologie CT1 al CEI şi a rezul-
tatelor obţinute în realizarea noului Dicţionar CEI multilingv, la 
sfârşitul anului 1981, accepta însărcinarea Biroului Central al CEI 
de a constitui pe lângă Comitetul Electrotehnic Roman (CER) un 
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grup de lucru care împreună cu Comitetul Român de Terminologie 
condus de o altă mare personalitate a electrotehnicii Româneşti – 
acad. Andrei Ţugulea – să elaboreze un Tezaur a Terminologiei 
Electrotehnice, utilizabil în domeniul de lucru al CEI, să devină un 
mijloc de indexarea a normelor şi probabil a specificaţiilor şi a 
reglementărilor tehnice elaborate de CEI.  

Menţionez însă că la acea dată, nu exista la nivel naţional sau 
internaţional un sistem coerent de reguli pentru extragerea terme-
nilor unui Tezaur, selectarea descriptorilor şi a procedurilor de actu-
alizare. 

Într-o scrisoare adresată la data de 26 August 1983 Secreta-
rului General al CEI Domnul Standford, Remus Răduleţ enunţa 
concepţia lucrării, modernă şi riguroasă, cu o fundamentare ştiinţi-
fică şi clarviziune pe care noi cei care i-am continuat activitatea la 
construirea Tezaurului, aveam ocazia să o simţim. Prematura şi dure-
roasa dispariţie la 6 Februarie 1984 n-a permis ca domnia sa să vadă 
forma finală a Tezaurului, dar l-am simţit printre noi, stimulându-ne 
orgoliul şi mândria ca vom continua o operă pe care o începuse şi 
sistematizase un roman.  

Şansa Tezaurului a fost ca un alt electrotehnician, care se 
bucura de un înalt prestigiu în lumea ştiinţifică a electrotehnici-
enilor, format şi el în şcoala prof. Remus Răduleţ – acad. Alexandru 
Timotin – a preluat dezvoltarea Tezaurului reuşind să ne ţină 
împreună, depăşind necazurile de realizare a unei lucrări care trebuia 
tuturor, dar care atunci când era vorba de sprijin, era a nimănui. 

Într-o scrisoare pe care mi-o adresa la 10 Iulie 1983, Remus 
Răduleţ îmi transmitea o xerocopie a scrisorii transmisă de Secretarul 
General al CEI – Domnul Standford – prin care în Octombrie, trebuia 
să se prezinte la Reuniunea Generală de la Tokyo atât a Dicţionarului 
elaborat cât a fost preşedinte al CT1 şi-a Tezaurului în curs de elaborare. 

În finalul scrisorii, îmi cerea ca din grupul de la ICPE care 
lucra la Tezaur „să plece în delegaţie cineva pentru că anul reprezintă 
finalizarea celei mai importante contribuţii a oamenilor din 
Comitetul nostru naţional pentru CEI”.  
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Fig. nr. 5. Scrisoare adresată de acad. Remus Răduleţ direc-
torului Institutului de Cercetări pentru Industria Electrotehnică 
din Bucureşti – dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu – privind 
prezentarea la Tokio a stadiului în care se găseşte Tezaurul şi 
remarca sa privind valoarea lucrării: „finalizarea celei mai 
importante contribuţii a oamenilor din comitetul nostru 
naţional pentru CEI” 

La Reuniunea Generală a CEI de la Tokyo (octombrie 
1983), s-au prezentat primele rezultate, Comitetul de Acţiune al 
CEI, remarcând „munca pasionată a Profesorului Remus Răduleţ” şi 
menţionând că este obligatoriu ca acest Tezaur să devină în între-
gime acceptabil pentru domeniul electrotehnic şi electronic; docu-
mentul se încheie astfel „să se încurajeze Profesorul Remus Răduleţ 
pentru a-şi continua eforturile pentru prepararea Tezaurului CEI”. 

În anul 1986 – la 3 ani de la dispariţia lui Remus Răduleţ – 
va apare la Geneva prima ediţie franceză a Tezaurului, iar în anul 
1989 va fi transmisă la Geneva o prezentare a structurilor Tezaurului 
de concepte elaborate, însoţită de un model al unui capitol din 
Tezaur, de data această în engleză. 
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Pe coperta lucrării sunt menţionaţi toţi cei care au lucrat la 
elaborarea versiunii franceze: concepţia generală Remus Răduleţ, 
Alexandru Timotin, Sorin Gheţaru; Coordonare generală Florin 
Teodor Tănăsescu şi Andrei Tugulea; analiza semantică şi elaborare 
structuri a Tezaurului, Alexandru Timotin; alţi 46 de colaboratori 
apar în diversele sectoare ale lucrării. [5] 

Remus Răduleţ şi Alexandru Timotin au un merit deosebit 
în filosofia construcţiei unui Tezaur, în unitatea de gândire cu care 
păstrând ideile de bază conturate de Remus Răduleţ, Alexandru 
Timotin a continuat şi dezvoltat această activitate, motiv care m-a 
îndreptăţit să-i alătur şi toată această comună gândire în construcţia 
tezaurului de concepte să fie menţionată ca fiind CONCEPTUL 
RĂDULEŢ – TIMOTIN. [6–11]. 

 

 
Fig. nr. 6. Tezaurul raţional al CEI pentru electricitate apărut la 
Geneva în anul 1986 şi lista participanţilor la proiectul de realizare 
al său, proiect coordonat de acad. Remus Răduleţ. 

După concepţia lor, Tezaurul trebuie să fie un ansamblu 
organizat de termeni sau concepte, dotat cu o structură dată de un 
set de proprietăţi şi de un set de relaţii ierarhice, lexicale sau semantice. 
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Într-o perioadă în care invazia de cuvinte noi – preluate jus-
tificat sau nu dintr-o limbă străină – nu ajunsese la nivelul pe care l-a 
atins astăzi, Remus Răduleţ atrăgea atenţia asupra faptului că această 
preluare trebuie făcută ordonat şi după reguli bine stabilite, acceptate 
în consens de întreaga comunitate ştiinţifică. Este şi cerinţa pe care 
standardul ISO 704/2000 o va face peste mai bine de 25 de ani!  

Câteva din gândurile lui Remus Răduleţ privind această 
problemă şi reflectate într-o lucrare publicată prin grija colaborato-
rilor săi după un manuscris pregătit de Remus Răduleţ în perioada 
anilor 1982–1985 şi pe care nu a reuşit să-l publice în timpul vieţii 
sale, sunt generoase, anticipând direcţii şi acţiuni care ar trebui dez-
voltate atunci când îţi propui să realizezi un Tezaur.  

În faţa presiunii exercitate de neologisme asupra unei limbi 
şi preluarea haotică a unor termeni, Remus Răduleţ aduce o serie de 
orientări noi în domeniul Terminologiei, obiective care pot răspunde 
acelor cerinţe pe care le-a remarcat, de evitare a anarhiei în Termi-
nologie, de standardizare şi internaţionalizare a activităţilor termi-
nologice, orientări care impun:  

• necesitatea standardizării în terminologia limbajelor de 
specialitate, normalizare care să poată fi agreată în plan internaţional;  

• unificarea termenilor tehnici şi internaţionalizarea defini-
ţiilor conceptelor pentru ca prin terminologie să se poată atribui 
termenilor anumite trăsături esenţiale; 

• termenul stabilit, să reflecte cât mai real, conceptul pe care 
îl reprezintă; 

• stabilirea de norme clare privind principiile după care 
trebuie să se ghideze o terminologie modernă şi eficientă, cum 
trebuie făcute împrumuturile lingvistice 

 
În concepţia sa, dezvoltarea ştiinţelor tehnice impune crearea 

unor structuri intelectuale sau materiale care să ajute pe cel care 
lucrează în acest domeniu să dispună de instrumente care să permită o 
încadrare corectă a termenilor sau locuţiunilor noi, definirea exactă a 
conceptelor independent de limbă şi apt de îmbogăţite în permanenţă 
odată cu apariţia unor termeni noi.  
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În dorinţa de a ordona această activitate, el este adeptul unei 
„noi ordini” care stabilită, poate conduce la realizarea unor vocabulare 
constituite din concepte date, succesiunea lor fiind sistematică şi definită 
explicit, plasate într-un sistem în care vecinătăţile lor sunt logic stabilite. 
În acest fel pot apare structuri interesante – de tipul unor arborescenţe – 
care permit o încadrare corectă a conceptelor, organizate după aplicarea 
unor relaţii între acestea.  

Academicienii Remus Răduleţ şi Alexandru Timotin, pot fi 
consideraţi în cadrul comunităţii internaţionale a electricienilor, 
pionieri în stabilirea unor noi structuri a vocabularelor terminologice 
şi a Tezaurelor de concepte, având la bază principii şi norme derivate 
din concepţia lor despre terminologie, organizarea conceptelor după 
structuri arborescente.  

Necesitatea ca orice concept să fie definit –pe cât posibil 
printr-un singur termen şi ordonarea termenilor după relaţii stabi-
lite, au constituit preocupări esenţiale ale specialiştilor.  

Eugen Wüster în Austria (1968), prin Teza sa de doctorat 
enunţă bazele şi principiile care trebuie să stea la baza unei termino-
logii de specialitate activitate promovată cu succes de „Şcoala de la 
Viena”, al cărui conducător este considerat a fi.  

Academia de Ştiinţe a fostei Uniuni Sovietice elaborează 
încă din anul 1953 o primă formă a terminologiei electrotehnicii 
teoretice şi sub semnătura unui electrotehnician rus bine cunoscut – 
R Neiman -, publică în anul 1957 în Revista Electricestvo, forma 
definitivată a acestei Terminologii.  

Este interesant de remarcat faptul că electrotehnicienii 
români cunoşteau această lucrare, dovadă fiind faptul că în Colegiul 
de Redacţie al Revistei Electrotehnica –în a cărui colegiu făceau 
parte Remus Răduleţ, Andrei Tugulea, Alexandru Timotin, Aurel 
Avramescu, în numărul 11/1957 se publica un punct de vedere 
românesc privind această lucrare, corect şi constructiv.  

Semnalând elementele valoroase a acţiunii, Redacţia remarcă 
totodată necesitatea abordării şi a altor obiective, lucru pe care 
construcţia Tezaurului Electrotehnic al CEI le va face: coerenţa defi-
niţiilor, necesitatea tratării în mod diferit a definiţiilor mărimilor fizice 
şi definiţiile conceptelor referitoare la proprietăţile corpurilor şi fenome-
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nelor, definirea fiecărei mărimi făcută numai prin intermediul mări-
milor precedente, evitând prin aceasta apariţia unui cerc vicios. Prin 
aceasta, Tezaurul devine un instrument mai suplu decât un vocabular, 
Tezaurul devenind un ansamblu organizat de termeni a căror structură 
să fie definită de anumite proprietăţi care le sunt ataşate şi de o grupă de 
relaţii binare-ierarhice, asociative şi de sinonimie, stabilite între aceşti 
termeni.  

Fără să conţină definiţii, un tezaur va prezenta fiecare termen 
însoţit nu numai de termenii imediat superiori – ci în mod egal – de 
termenii asociaţi sau cei imediat inferiori, putându-se realiza o anumită 
ierarhizare, construcţia unor arborescenţe. 

Construcţia Tezaurului Electrotehnic 

Urmare a cercetărilor sale terminologice şi a experienţei 
căpătate la realizarea Vocabularului CEI, Remus Răduleţ că în acti-
vitatea tehnică, conceptele pot fi legate printr-o serie de relaţii care 
presupun o anumită organizare şi anume:  

 * relaţii logice, cazul unui concept „specie” subordonat unui 
concept „gen”; (Linné, în clasificarea speciilor, a utilizat această rela-
ţie); 

* relaţii ontologice, cazul unui concept legat de altul printr-o 
vecinătate a indivizilor reflectate după contactul în spaţiu, timp sau 
după relaţia de determinare sau de incluziune a unuia în altul. 

De o importanţă remarcabilă este faptul că majoritatea sis-
temelor de concepte, organizate după relaţii logice sau ontologice, 
admit organizarea prin seturi de arborescenţe. 

 Evitarea „dezordinii” care se mai întâlneşte într-o limbă de 
specialitate nu poate fi realizată decât prin definirea unor criterii 
clare de asimilare a termenilor, fiecare termen trebuind să fie înca-
drat corect, lucru care nu poate fi făcut decât la stabilirea vecinătă-
ţilor dintre aceştia, prin relaţii riguroase, generale şi apte de a fi însu-
şite de toţi.  

 Structura Tezaurului conceput de Remus Răduleţ şi 
Alexandru Timotin, prin relaţiile propuse răspunde cerinţelor de 
ordonare şi organizare a unui Tezaur, constituind după opinia auto-
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rului acestei comunicări, contribuţii originale pe care le asemui ca 
pondere cu cele comunicate de Wüster în 1968 când prin teza sa de 
doctorat în domeniul maşinilor unelte, pune bazele terminologiei 
moderne, enunţând o serie de principii şi metodologia de tratare a 
termenilor.  

 Relaţiile introduse de Remus Răduleţ şi Alexandru Timotin 
în construcţia unui Tezaur sunt relaţii de tip ierarhic (ascendente şi 
descendente) şi asociative (simetrice) înlănţuirea lor permiţând ca 
plecând de la un concept dat, să se realizeze structuri semantice glo-
bale, arborescente, ataşabile la câmpuri semantice.  

Relaţii ierahice 

 Sunt de 5 tipuri, sunt lineare, asimetrice (au o inversă), de 
natură logică când privesc conceptele şi factuale când privesc ele-
mentele desemnate sau ariile de utilizare. Ele sunt de tipul S-G (spe-
cie–gen); P-T (parte–tot);E-Q (proprietate-entitate); D-O (derivat –
originar); R-L (restrâns–larg) şi au inversele lor G-S; T-P; Q-E;O-D; 
L-R (fig. 7). 

Primele 5 relaţii sunt ascendente (<), iar celelalte 5 sunt 
descendente (>). 

 
 Dat fiind că structura unui Tezaur este mulţi ierarhică, cu 

multe relaţii ascendente, pentru a construi o arborescenţă unică, 
Alexandru Timotin recomandă ca numai una din relaţiile ascendente 
a fiecărui concept poate fi aleasă ca prioritară asociindu-i simbolul 
grafic <<. 
 

RELAŢIILE IERARHICE 
Sunt: 
- asimetrice şi toate au o inversă 
- imediate (leagă un concept de cel mai apropiat lui) 
- logice când privesc conceptele 
- factuale, când privesc elementele desemnate sau ariile de 
utilizare 
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1. Subordonarea logică strictă SG (relaţie specifică) 
S (specia) < G (gen) cu inversa G > S 
Ex: S-G => telegrafie (S) este o specie a telecomunicaţiilor  
(G proxim) 
G-S => linie electrică (G) este gen al liniei de energie (S) 
 
2. Atribuţia logică Q-E (relaţie atributivă) 
Q (proprietatea) < E (entitatea) cu inversa E > Q 
Ex: Q-E => culoarea (Q) este o proprietate al entităţii E care este 
lumina 
E-Q => figura geometrică (E) este o entitate faţă de forma (Q) care 
este o proprietate 
 
3. Filiaţiunea logică D-O (Derivativă, Derivat-Original) 
D (conceptul derivat) < O (concept originar) cu inversa O>D 
Ex: D-O => D(electromagnetism) < O (fenomen electromagnetic) 
O-D => Forţa Coulomb-Loreentz (O) este originară faţă de inten-
sitatea câmpului electric care derivă din prima 
 
4. Incluziune factuală spatio temporală P-T (partitivă) 
Partea (P) < (T, totul) cu inversa T > P 
Ex: P-T => linia electrică de energie este o parte (P) din sistemul  
energetic (T) 
T-P => echipamentul este totul (T) faţă de aparat, care este doar o 
parte P 
 
5. Subordonarea factuală vagă R-L (restrâns-larg) 
Conceptul restrâns (R) < conceptul mai larg (L) cu inversa L > R 
Ex: R-L => R dispozitiv de protecţie (aparat) < L (protecţie-funcţie) 
L-R => L tracţiune-domeniu de utilizare >R (vehicul produs tehnic) 

 

Fig. nr. 7. Relaţiile de tip ierarhic stabilite de Remus Răduleţ şi Alexandru 
Timotin pentru construcţia unui tezaur, înlănţuirea lor permiţând ca 
plecând de la un concept dat să se realizeze structuri semantice globale, 
arborescente, ataşabile la câmpuri semantice. 



Remus Răduleţ şi terminologia tehnică  │ 115 

Relaţii asociative 

 Sunt 4 tipuri şi anume: relaţii de asociere simplă (AA); asoci-
ere definitorie (DD), antonimie (NN); cuasisinonimie (QQ). În 
figura 8 sunt prezentate comentat aceste relaţii. 

Aplicarea acestor relaţii la construcţia unui arbore termino-
logic.  

În figura 9 sunt date vecinătăţile semantice ale termenului 
„acumulator” aplicarea relaţiilor propuse de Remus Răduleţ şi 
Alexandru Timotin, construcţia arborelui terminologic şi modul în 
care riguros se poate stabili o definiţie.  

 Acumulatorul electric este sinonim cu „element secundar”, 
şi este o specie (S) a genului (G) „acumulator de energie”, şi a „gene-
ratorului electrochimic”. În sens restrâns „(R)” aparţine unui dome-
niu mai larg (L), care este Tehnica stocării de energie.  

 Acumulatorii alcalini şi cu Pb sunt „specii (S)” ale 
acumulatorului electric, care este genul proxim (G). 

 „Borna”, „bacul”, „separatorul”, „buşonul”, „conexiunea 
între elemente”, „materia activă”, „placa”, „separatorul”, sunt părţi 
(P) ale totului (T) care este acumulatorul. „Rezistenţa internă”, 
„capacitatea”, „curentul de scurt circuit “, „durata de serviciu”, 
„temperatura critică”, „randamentul în sarcină”, „tensiunea nomi-
nală”, „randamentul în tensiune”, s.a sunt proprietăţi (Q) ale enti-
tăţii (E) care este acumulatorul.  

„Retenţia electrolitului”, „conservarea sarcinii”, „fierberea” 
etc., noţiuni a căror arie este mult mai largă în alte domenii, sunt 
într-o subordonare mai vagă (R) faţă de sfera mai largă a utilizărilor 
(L) şi pentru ca relaţiile S-G şi P-T, nu pot fi aplicate din cauza na-
turii diferite a conceptelor. 

 Termenul „baterie” este derivat (D) de la originarul (O), 
acumulator.  

 Realizarea unui asemenea arbore terminologic după o ana-
liză riguroasă a aplicării relaţiilor stabilite de Remus Răduleţ – 
Alexandru Timotin pentru identificarea vecinătăţilor semantice, 
permite specialistului stabilirea unor definiţii corecte, apte de a fi 
amendate în timp de apariţia unor concepte noi încadrabile în 
construcţia acestui tezaur. 
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Fig. nr. 8. Relaţii şi exemple de asociere neierarhice 
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Fig. nr. 9. Un arbore terminologic şi vecinătăţile semantice pentru 

conceptul: acumulator. 

 Baza de date a termenilor electrotehnice realizată de Comi-
tetul Electrotehnic Român stă la baza a numeroase dicţionare care au 
fost redactate pentru specialiştii români, răspunzând unor necesităţi 
reale de redare corectă a unor definiţii tehnice. Deosebit de impor-
tant este faptul că în aceste dicţionare sunt prezentaţi descriptorii 
principali, sinonimele acceptate, termenii de evitat. 
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 În fig. 10 sunt prezentate câteva din aceste lucrări. 
 Recunoscător contribuţiei aduse de Remus Răduleţ la 

dezvoltarea terminologiei tehnice, au fost concentrate într-un volum 
toate lucrările semnificative [12] publicate de Remus Răduleţ şi 
colectivul său, prezentat în fig. 11. 

 

 
Fig. nr. 10. Câteva din dicţionarele realizate pe baza termenilor conţinuţi 
în baza de date a CER, realizată de colectivul academicienilor Remus 
Răduleţ-Alexandru Timotin şi a căror publicate a fost realizată prin 
eforturile acad. Gleb Drăgan, CER şi TERMROM. 

  

Fig. nr. 11. Remus Răduleţ şi Contribuţiile româneşti la dezvoltarea 
terminologiei electrotehnice, constituie o lucrare de referinţă publicată în 
anul 2006 de acad. Alexandru Timotin, prof. Florin Teodor Tănăsescu şi 
informatician Paraschiva Onica, colaboratori ai acad. Remus Răduleţ. 
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În loc de concluzie 

Contribuţiile aduse de Remus Răduleţ în domeniul termi-
nologiei tehnice sunt remarcabile şi de deosebită actualitate astăzi 
când progresele apărute în lumea care ne înconjoară sunt nenumă-
rate, apar concepte noi care de multe ori din comoditate – sau mai 
rău din ignoranţă – sunt preluate fără a ţine seama de reguli, 
structuri lingvistice, ceea ce alterează o limbă, care în loc să se 
îmbogăţească prin preluarea unor termeni pe care nu-i are, preia alţii 
care nu fac decât să o afecteze.  

Prefaţând Dicţionarele Explicative pe care Comisia de 
Teminologie pentru Ştiinţe exacte a Academiei Române le-a editat 
sub coordonarea Acad. Gleb Drăgan şi prin excelenta colaborare cu 
Comitetul Electrotehnic Român care a pus la dispoziţie fondul de 
termeni ai băncii de date a Tezaurului Electrotehnic, Academicianul 
Eugen Simion remarca faptul că limba română este bombardată 
astăzi de termeni străini, unii necesari, cei mai mulţi parazitari, folo-
siţi cu fandoseală de Chiriţele „economiei de tranziţie”, exprimându-
şi speranţa că acest jargon să găsească în epoca noastră un nou 
Alecsandri sau un nou Caragiale, care să-l ridiculizeze şi astfel să-l 
descurajeze. Din păcate, aceşti Alecsandri sau Caragiale nu au apă-
rut, dar un instrument care să ajute, şi anume principiul şi filosofia 
de construcţie a unui Tezaur aşa cum au gândit-o cu multă origina-
litate Remus Răduleţ şi Alexandru Timotin, avem obligaţia să le 
cunoaştem şi să le promovăm acolo unde se produc cuvinte noi: în 
şcoală, în presă, în viaţa de toate zilele.  
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