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CONCEPTUAL ELEMENTS OF THE MOL-
DOVA ENCYCLOPEDIA

It is outlined the necessity of elaboration, espe-
cially when we are passing through a value reconsi-
deration process, of an Universal Encyclopedia that 
would hoard knowledge from different areas, selec-
ted and systematized through the framework of the 
modern scientifi c principles. It will be based on hu-
man values principles, implementation of paradig-
ms, concepts and scientifi c visions dedicated to the 
concentration of intellectual resources, observance 
of the deontological norms and so on. Here are pre-
sented the elaboration steps of the encyclopedia, opi-
nions regarding the methods of structuring the ency-
clopedic knowledge. The framework classifi cation of 
the science branches with the application of the tree 
method, associated with an infi nite number of possi-
bilities of presenting the reality, terms underlining by 
the principle of it’s belonging to a certain area and 
the references to other related terms are considered 
to be fundamental conceptual elements. The artistic 
conception regards the way the graphic materials 
will be used, which will enhance the encyclopedia 
text an organic character.

Argument
Adaptarea şi actualizarea potenţialului naţional 

de cunoaştere, valorifi carea experienţei internaţio-
nale, inclusiv prin activităţi de cercetare enciclope-
dică, constituie un factor esenţial al formării unei 
noi mentalităţi într-o societate afl ată în tranziţie. 
Aceasta se asociază cu reconsiderarea valorilor, 
cu revenirea, în multe sfere, asupra elementelor de 
conceptualizare, cu instituţionalizarea unor noi con-
cepte în domeniile economic, instituţional, juridic, 
politic ş.a, dar şi în educaţie şi cultură. Totodată, 
extinderea utilizării lor corecte necesită surse de 
noi cunoştinţe şi informaţii, cu caracter special sau 
universal, cum sunt dicţionarele tematice, enciclo-
pediile universale şi tematice etc., ele contribuind şi 
la unifi carea şi standardizarea limbajului. În acelaşi 
timp, mutaţiile de ordin tehnologic ce se produc în 
mediile digitale de organizare şi acces la cunoştinţe, 

cum ar fi  hipertextul, reţelele interconectate şi spaţi-
ile virtuale, generează dileme legate de apariţia unei 
noi forme de enciclopedism, a unor noi moduri de 
lectură şi de gândire. 

Editarea unei noi enciclopedii constituie un răs-
puns fi resc şi necesar acestor schimbări radicale şi 
necesităţii de informare. Precedenta lucrare de acest 
gen, Enciclopedia Sovietică Moldovenească, editată 
în 8 volume în anii 1971–1981, este în multe privin-
ţe depăşită. Astfel, se resimte foarte acut necesitatea 
stringentă de actualizare a cadrului de concepere, 
precum şi nevoia de deideologizare, prin reevalu-
area pe criterii ştiinţifi ce a unor spaţii tabuizate, 
fapte, evenimente, personalităţi. Bazele cadrului 
instituţional pentru o lucrare de atare anvergură au 
fost puse prin constituirea, în anul 2007, a Comisiei 
Naţionale pentru pregătirea editării Enciclopediei 
Moldovei şi pentru crearea Instituţiei Publice Enci-
clopedia Moldovei. În perimetrul unei societăţi ba-
zate pe cunoaştere şi inovare, acest demers are drept 
obiectiv formarea personalităţii individului, facilita-
rea accesului publicului larg la informaţii tematice 
şi universale înglobate în ediţii enciclopedice. 

Realizarea acestui obiectiv imprimă Encliclope-
diei Moldovei (în continuare – Enciclopedia) un ca-
racter universal, general, un nivel înalt de sistemati-
zare şi de generalizare a ansamblului de cunoştinţe 
despre lume, ea constituind un veritabil instrument 
de informare şi de  orientare în cele mai diverse do-
menii. Fiind parte organică a acestei lumi şi a cu-
noaşterii ei intelectuale, Republica Moldova este, 
totodată, şi subiect al interpretării, prin savanţii şi 
experţii care vor elabora Enciclopedia, în baza unei 
abordări proprii, drept contribuţie originală la auto-
cunoaşterea umană. 

Enciclopedia va oferi informaţii corecte şi si-
gure din toate domeniile cunoaşterii contemporane, 
fi e la subiecte tratate în texte scurte, de iniţiere, fi e 
la subiecte tratate amplu, în articole de sinteză. În 
această ordine de idei, Enciclopedia va fi  un produs 
cultural competitiv, sub multiple aspecte, cu ediţiile 
similare. Instrumentele precum marcarea, clasifi ca-
rea şi referinţele vor permite conectarea la informa-
ţii corelate, organizate pe diverse niveluri ierarhice. 

Principiile de elaborare a Enciclopediei 
În procesul cercetărilor ştiinţifi ce, elaborării şi 

editării Enciclopediei, se vor respecta următoarele 
principii:

Luarea în considerare a • valorilor general 
umane, care pun în centrul atenţiei omul, cu întreaga 
lui activitate materială şi spirituală, afl ată în armo-
nie cu universul, cu legile naturii şi societăţii, prin 
respectarea drepturilor sale fundamentale. Anumite 
acţiuni negative generate de oameni (cataclisme na-
turale, ecologice, războaie etc.) vor fi  prezentate prin 
prisma instructiv-educativă, în vederea evitării lor;

Concentrarea resurselor intelectuale• , prin 
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valorifi carea resurselor umane, materiale, informa-
ţionale etc., în vederea prezentării acţiunilor, feno-
menelor şi concepţiilor despre civilizaţia naţională 
şi universală;

Prezentarea informaţiilor sintetice • în baza 
paradigmelor, concepţiilor şi viziunilor ştiinţifi ce 
consacrate, evitând snobismul, ideologizarea şi 
mistifi carea;

Echidistanţă, obiectivitate, respectarea • 
normelor deontologice şi imprimarea unui caracter 
ştiinţifi c informaţiilor.

Valorifi când principiile în cauză şi ţinând cont 
de dinamica civilizaţională, Enciclopedia va pre-
zenta cunoştinţele universale multidisciplinare, sis-
tematizate şi accesibile, drept radiografi e a realităţii 
complexe, prin prisma metodelor şi instrumentelor 
ştiinţifi ce actuale. 

Etapele realizării Enciclopediei
Procesul de cercetare, elaborare şi editare a En-

ciclopediei constă din următoarele etape logice, nu 
neapărat consecutive în timp, fi ind posibilă realiza-
rea simultană a unora din ele:

Documentare şi armonizare, selectarea ramuri-
lor ştiinţelor/artelor, clasifi carea tematicii.

Elaborarea registrelor ramurale şi a Registrului 
general de termeni, expertiza lor, stabilirea corapor-
tului între volumul articolelor.

Elaborarea Concepţiei artistice şi ilustrative a 
Enciclopediei.

Elaborarea Recomandărilor metodice pentru 
autori şi redactori.

Organizarea cercetării conform direcţiilor prio-
ritare, constituirea echipei de autori şi experţi.

Elaborarea articolelor enciclopedice.
Expertiza, redactarea ştiinţifi că şi literară a ar-

ticolelor.
Tipărirea versiunii pe hârtie şi lansarea versiunii 

pe Internet a volumelor Enciclopediei.

 Metode de cercetare şi modul de prezentare
În funcţie de specifi cul noţiunilor, obiectelor 

şi proceselor analizate, în elaborarea materialului 
Enciclopediei se vor aplica metode şi instrumente 
adecvate de cercetare ştiinţifi că, structurare şi pre-
zentare. Pentru a facilita accesul la o informaţie 
pragmatică sau epistemică, se recomandă utilizarea, 
prin prisma obiectivităţii şi interdisciplinarităţii, a 
metodelor de cercetare analitico-descriptive, com-
parative, a deducţiei şi inducţiei, a sintezei etc. 

La elaborarea şi prezentarea articolelor se vor 
respecta recomandările metodice care conţin cerin-
ţe şi criterii privind registrele de termeni, modele 
de structură şi conţinut al articolelor, recomandări 
privitoare la volumul informaţiei în funcţie de im-
portanţa şi actualitatea temei, de materialul ilustra-
tiv corespunzător (fotografi i, tabele, diagrame, hărţi 

etc.), şi privind referinţele la articolele ce tratează 
teme corelate.

Metode de structurare şi de organizare a cu-
noştinţelor enciclopedice 

Enciclopedia constituie o conjugare dintre tota-
litatea cunoştinţelor pe care le înglobează şi meto-
dele de structurare şi de organizare a lor. Respectiv, 
orice proiect enciclopedic este un proiect cultural, 
de cercetare şi editare, ce vizează selectarea, tezauri-
zarea/organizarea cunoştinţelor generate în ramurile 
cunoaşterii, în vederea diseminării acestora. Orga-
nizată de regulă în ordine alfabetică, prin defi niţie, 
enciclopedia este considerată fragmentară, un dis-
curs discontinuu, fracţionat, ceea ce implică metode 
pentru refacerea imaginii globale a cunoştinţelor ge-
nerale sau specializate. În fond, experienţa istorică 
relevă diverse modalităţi de a ordona cunoştinţele 
în cadrul enciclopediilor, dar tentativele în cauză se 
confruntă mereu cu două provocări: una teoretică, 
privind unitatea de cunoştinţe pentru a unifi ca şi 
edita un întreg; a doua operaţională, vizând instru-
mentele necesare pentru accesul la aceste cunoştin-
ţe. D. Diderot şi J. D’Alembert, în Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (17 volume, suplimentate de 11 volume de 
planşe, 1751–1772), au defi nit enciclopedia ca pe 
o  „înlănţuire de cunoştinţe”, metoda oferind citi-
torului accesul la materiale elaborate şi legate între 
ele, înrudite tematic. Structura triplă de organizare 
a cunoştinţelor, dezvoltată de D. Diderot, constă din 
lista alfabetică simplă, arborele ierarhizat de clasi-
fi care a ştiinţelor ce reprezintă cunoştinţele umane, 
referinţele de la un articol la altul, pentru reprezen-
tarea afi nităţii dintre  materii. Referinţele constituie 
un mod de a completa ordinea alfabetică, o hartă ce 
reface legăturile dintre articolele dispersate, afl ate 
în dezordine, din perspectiva raporturilor de conţi-
nut existente între ele. 

Pentru a defi ni structura unui mare fond coerent 
de cunoştinţe enciclopedice, una dintre  căi ar fi  apli-
carea metodelor indexării şi clasifi cării articolelor, 
care plasează fi ecare articol în mediul său tematic, 
cronologic, cultural, adică într-un perimetru de in-
terdependenţe ce defi nesc integritatea enciclopedi-
ei, fi e prin înrudirea de sens (fi xată în Index), fi e prin 
înrudirea tematică (fi xată în Arborele de clasifi ca-
re). În articole se prezintă informaţia semnifi cativă, 
elaborată, obiectul fi ind noţiunile şi temele. Totoda-
tă, articolele sunt însoţite de un număr de referinţe 
intercalate, numite corelate. Acestea corespund su-
biectelor ce n-au fost tratate autonom, ci în cadrul 
articolelor mai generale, la care se fac referinţele. 
Astfel, orice noţiune este abordată în corelaţie cu 
altele şi enciclopedia îşi recapătă caracterul siste-
matic.

Sub aspect practic, în vederea evitării repetărilor 
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divergenţelor de tratare şi a incompletitudinii, toate 
raporturile între noţiuni/teme se stabilesc înainte de 
redactarea articolelor. Metoda de înlănţuire, com-
plementaritatea generalului cu particularul ghidea-
ză cititorul, acesta urmând interconexiunile dintre 
noţiuni pe verticală, precum şi pe orizontală, între 
noţiunile din cadrul unei discipline şi între cele din 
discipline diferite. 

Analiza experienţei în domeniu atestă impor-
tanţa tratării riguroase a aspectelor selectării, cla-
sifi cării şi organizării textului, adaptării metodelor 
adecvate. Printre clasifi cările tematice aplicate pen-
tru structurarea enciclopediilor contemporane, este 
reprezentativă cea a Enciclopediei Universalis, care 
include 22 de teme/ramuri de clasifi care, constitu-
ind o dezvoltare a arborelui clasic utilizat în enci-
clopedia lui D. Diderot şi J. D’Alembert.

  
Clasifi carea-cadru a  tematicii Enciclopediei
În contextul coexistenţei şi intrepătrunderii me-

diului cultural cu celelalte medii, Enciclopedia poa-
te fi  asociată cu un câmp infi nit de problematici, în 
care sunt delimitate diverse direcţii prioritare şi fo-
calizări. Acesta reprezintă realitatea vie a cunoaşte-
rii, defi nită, interpretată de ştiinţe şi arte prin inter-
mediul teoriilor, conceptelor etc. El poate fi  încadrat 
în următoarele arii tematice:

Formaţiuni naturale (universul, pământul, • 
continentele etc.), date privind geologia, geografi a 
fi zică, fl ora şi fauna, populaţia (demografi a), aspec-
te ecologice etc.

Regiuni geopolitice (Asia, Europa etc.), • 
ţări, teritorii, unităţi administrativ-teritoriale.

Unităţi naţionale şi etnice: naţiuni, grupuri • 
etnice, minorităţi naţionale şi culturale, graiuri, di-
alecte.

Instituţii (naţionale şi internaţionale) – po-• 
litice, administrative, economice, de drept, sociale, 
educaţionale, ştiinţifi ce, artistice ş.a.

Domenii de activitate – economie, politică, • 
ştiinţă, medicină, educaţie, literatură, artă, sport şi 
agrement ş.a.

Formaţiuni istorice (civilizaţii, state), peri-• 
oade istorice (epoci), evenimente istorice.

Sferele conştiinţei: mituri, religii, ideolo-• 
gii.

Noţiuni semnifi cative cotidiene, ştiinţifi ce, • 
tehnice, fi lozofi ce etc.

Personalităţi marcante.• 
Infi nitatea posibilităţilor de reprezentare a teme-

lor se asociază cu infi nitatea cunoaşterii şi conduce 
la opţiunea pentru metoda arborelui, acest fapt de-
osebind-o de metoda segmentelor cercului (aplicată 
în enciclopedia Britannica) care se asociază cu un 
spaţiu limitat. Printre argumentele în favoarea clasi-
fi cării cunoştinţelor enciclopedice după apartenenţa 
la ramurile ştiinţei şi artelor, îl regăsim şi pe cel care 

constituie defi niţia noţiunii „enciclopedie”, dată de 
DEXI (2007), în a doua parte a ei: „tip de lucra-
re lexicografi că de mare întindere, care ... cuprinde 
cunoştinţe amănunţite dintr-un singur domeniu sau 
din toate domeniile, sistematizate alfabetic ori pe 
probleme sau ramuri (de ştiinţă şi artă)”. 

Pentru identifi carea ramurilor ştiinţei/artelor 
care vor fi  refl ectate de Enciclopedie, au fost  su-
puse analizei comparative diverse nomenclatoare 
care se aplică la nivel naţional şi internaţional (no-
menclatorul specialităţilor ştiinţifi ce, nomenclatorul 
domeniilor de formare profesională, nomenclatorul 
activităţilor din economia naţională ş.a.). Clasifi -
carea aplicată de Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE), care delimitează 6 
domenii complexe ale activităţii de cercetare-dez-
voltare (ştiinţe naturale şi exacte; ştiinţe inginereşti 
şi tehnologice; ştiinţe medicale; ştiinţe agricole; şti-
inţe sociale; ştiinţe umaniste), constituie baza struc-
turii nivelului 1 al Arborelui clasifi cării tematice a 
termenilor Enciclopediei. 

Având în vedere aria tematică largă a Enciclo-
pediei, este oportună valorifi carea metodei de cla-
sifi care a Enciclopediei Universalis, cu 22 de teme/
rubrici pe nivelul 1, unde predomină ramurile/teme-
le concrete, dar sunt incluse şi unele teme complexe 
(Ştiinţele pământului, Ştiinţele vieţii, Ştiinţele ingi-
nereşti) încadrate la nivelul 2 în clasifi carea OECD. 
În acelaşi timp, în clasifi carea OECD, domeniile 
Ştiinţe sociale şi Ştiinţe umaniste se delimitează se-
parat comparativ cu clasifi carea Universalis, unde 
temele în cauză se combină în una singură – Ştiinţe 
umaniste şi sociale.

Analiza comparativă a acestor şi a altor abordări 
a condus la elaborarea clasifi cării-cadru a ştiinţelor/
artelor, implicit a termenilor Enciclopediei, aceasta 
constituind o sinteză, prin extinderea, pe de o parte, 
a listei de ramuri ale ştiinţei şi artelor, şi, pe de altă 
parte, prin aprofundarea structurii lor ierarhice. Ast-
fel, la nivelul 1, clasifi carea-cadru va conţine cele 6 
domenii nominalizate mai sus. În ceea ce priveşte 
nivelurile 2, 3 etc., ele vor conţine nomenclatoa-
re de ramuri/teme ale ştiinţei şi artelor completate 
din mai multe surse. Clasifi carea-cadru sub formă 
de Arbore al ştiinţelor/artelor constituie suportul 
clasifi cării repertoriului terminologic: începând cu 
nivelul 2, lista ramurilor/temelor se ajustează la rea-
lităţile din Republica Moldova (domeniile în care se 
realizează cercetări, existenţa interesului ştiinţifi c). 
Pentru poziţiile de pe nivelul 2, care prezintă ramuri 
aparte, nivelul 3 se completează cu subrubrici/arti-
cole care dezvăluie obiectul şi istoria fi ecărei ştiin-
ţe, metode şi teorii, personalităţi marcante, structura 
ştiinţei, domenii de aplicare, instituţii etc. (Anexa 
2). Poziţiile de pe nivelul 2 care prezintă ştiinţe 
complexe (Ştiinţele pământului, Ştiinţele vieţii etc.), 
se detaliază pe nivelul 3 prin lista ştiinţelor care fac 
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parte din fi ecare grup, iar acestea, la rândul lor, sunt 
concretizate în subrubrici/articole pe nivelul 4 etc. 

Registrul de termeni
Conceptualizarea obiectelor, proceselor, feno-

menelor realităţii în Enciclopedia Moldovei se va 
realiza, ca şi în orice enciclopedie universală, prin 
intermediul terminologiei ştiinţifi ce – denumirii no-
ţiunilor, temelor care vor constitui conţinutul Enci-
clopediei. În acest sens, un rol central îl joacă Regis-
trul general de termeni (Repertoriul terminologic), 
ce integrează registrele ramurale de termeni ai şti-
inţei şi artelor. Procesul de elaborare a Registrului 
general de termeni este delimitat în câteva etape: 
documentarea, selectarea domeniilor/ramurilor 
ştiinţei şi artelor;  elaborarea arborilor ramurali ai 
clasifi cării tematice şi a Arborelui general al clasi-
fi cării tematice; selectarea termenilor şi organizarea 
lor sub formă de registre ramurale; identifi carea ter-
menilor ştiinţifi ci interdisciplinari în scopul soluţio-
nării cazurilor de omonimie prin defi nirea adecvată 
a termenului omonim în cadrul fi ecărei ştiinţe (ex: 
ACT (fi oz.), ACT (jur.), ACT (teatr.)); expertizarea 
şi validarea registrelor de termeni; integrarea terme-
nilor în cadrul Registrului general (cca 40 000 de 
termeni în varianta de proiect, pornind de la para-
metrii cantitativi ai celor 10 volume: 4 000 de ter-
meni/volum).

Concepţia artistică şi ilustrativă a Enciclope-
diei 

Concepţia artistică şi ilustrativă a Enciclopediei 
stabileşte modul de utilizare a materialului ilustrativ 
(fotografi i, tabele, desene, diagrame, schiţe tehnice, 
hărţi etc.), care completează în mod organic textul 
şi pentru care se va aloca circa 20 la sută din volu-
mul total al Enciclopediei. O parte din materialul 
ilustrativ va fi  prezentat în culori, prioritate având 
imaginile monumentelor de artă şi ale operelor in-
cluse în tezaurul naţional şi internaţional, precum şi 
hărţile. Fotografi ile şi reproducerile vor fi  selectate 
în funcţie de anumite criterii: pertinenţa informaţi-
ei, valoarea didactică, calitatea estetică. Desenele şi 
schemele vor fi  concepute în baza unor reguli tehni-
ce stricte care ar avantaja lizibilitatea.

Consideraţii fi nale
În contextul reluării cercetărilor enciclopedice 

în Republica Moldova, este necesară valorifi carea 
experienţei internaţionale în domeniu, adaptarea 
de noi principii şi metode care ar asigura elabora-
rea unor ediţii enciclopedice de calitate. Realizarea 
Enciclopediei confi rmă atât  faptul că valorile cultu-
rale şi spirituale ale Republicii Moldova sunt parte 
integrantă a civilizaţiei europene şi universale, cât 
şi tendinţa de statornicire a unei tradiţii în acest do-
meniu.
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Anexa 1. Cuvinte-cheie
Articol – expunere cu caracter ştiinţifi c de pro-

porţii relativ reduse, la o temă sau la un subiect anu-
mit.

Enciclopedie – lucrare lexicografi că onomasio-
logică de proporţii mari, care tratează ştiinţifi c ter-
meni ce denominează noţiuni din ramuri ale ştiinţei 
şi artelor (nume comune şi proprii), în diversele lor 
accepţiuni, sistematizaţi în ordine alfabetică.

Defi niţie/adnotare – explicaţie ştiinţifi că logi-
că, laconică a conţinutului noţiunii, refl ectat de ter-
men.

Registre de termeni pe ramuri ale ştiinţelor şi 
artelor – sistematizează în ordine alfabetică terme-
nii ce denominează noţiuni ştiinţifi ce (nume comu-
ne şi proprii) pe ramuri, şi constituie subregistre ale 
Registrului general de termeni.

Registrul general de termeni – lista generală de 
termeni ce denominează noţiuni, teme, subiecte care 
sunt, în acelaşi timp, şi titluri de articole. Registrul 
general integrează registrele ramurale de termeni şi 
include termeni/noţiuni din diferite domenii şi ra-
muri ale ştiinţei şi artelor.

Titlu de articol – fi ecare termen din Registrul 
general de termeni este însoţit de defi niţie/adnotare 
ş.a.

Titlu referenţial/de trimitere la alt titlu de ar-
ticol – referinţa/trimiterea la alt titlu de articol (ter-
men), ce denominează o noţiune sinonimă/înrudită/
complementară/corelată care oferă informaţii supli-
mentare la subiectul în cauză.
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Anexa 2 
Fragment din Arborele clasifi cării-cadru a ramurii Economie

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4 Nivelul 5 Nivelul 6

Ştiinţe 
sociale

Economie Aspecte generale ale 
ştiinţei economice 

Economie (studiere) Discipline economice

Cercetare şi experiment economic Instituţii de cercetare

Economie bazată pe cunoaştere

Informaţie economică Informaţie bursieră  

Informaţie fi nanciară 

Agenţi economici Societăţi 

Administraţii publice 

Indicatori economici Indicatorii activităţii 

Indicii preţurilor

Istoria gândirii 
economice  

Antichitate

....................            

Sec. XX până în prezent

Istorie economică  Istoria comerţului Istoria monedei 

Istorie economică, Antichitate şi Evul Mediu 

…………   

Istorie economică, sec.XX până în prezent

Economişti marcanţi Mercantilişti 

Fiziocraţi 

Clasici 

Marxişti 

Neoclasici Şcoala de la Viena 

Monetarişti, etc.

Instituţionalişti 

Keynesieni 

Personalităţi

Metode aplicate în 
economie

Modelarea economică   

Metode ale statisticii economice 

Econometrie 

Metode matematice în economie 

Calculul economic

Teorii economice  Teoria alegerii publice

Teoria anticipaţiilor raţionale

Moneda şi politica 
monetară

Istoria monedei 

Forme monetare Monedă fi duciară  

Instrumente de plăţi 

Devize 

Bănci 

Economisire Case de economii 

Plasamente fi nanciare 

Fiscalitate Impozite 

Taxe 

Sisteme monetare Sistemul monetar european 

Sistemul monetar internaţional   

Zone monetare

Infl aţia 

Pieţe monetare Politică monetară Bănci centrale

Politica de credit

Piaţa deschisă

Instrumente bancare

Sectoare  de activităţi 
economice

Agricultură, economia vânatului şi silvicultură

Pescuit, piscicultură

Industrie Industrie extractivă

Industrie prelucră-
toare

Industrie alimentară şi 
a băuturilor    

Fabricarea produselor 
textile

Industria chimică

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

Enciclopedie


