
UNIVERSITATEA “BABEȘ - BOLYAI”   

CLUJ NAPOCA 

FACULTATEA DE LITERE 

 

 

 

LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ: 

DISCURSUL INGINERIEI MECANICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

SUPERIOR ROMÂNESC. STUDIU DE CAZ 

 

- REZUMAT - 
 

 

COORDONATOR:  

Prof. dr. Ștefan Oltean 

 

DOCTORAND: 

Andrea Peterlicean 

 

Cluj Napoca 

2011 

 



CUPRINS 

INTRODUCERE  

CAPITOLUL 1. DISCURSUL INGINERIEI MECANICE , UN TIP 

DE DISCURS SPECIALIZAT  

4 

 

9 

1.1.  Obiective 9 

1.2. Abordări ale noţiunii de discurs   9 

1.2.1.  Discursul - viziune asupra lumii  12 

1.2.2.  Contactul lingvistic şi analiza discursului  16 

1.2.3.  Intertextualitate şi interdiscursivitate 18 

1.2.4.  Structură generală şi coeziune  22 

1.3. Aspecte privind tipologia discursului  28 

1.3.1. Engleza pentru scopuri speciale ca tip de discurs 30 

1.3.2. Engleza pentru ştiinţă şi tehnică   33 

1.3.3. Caracteristicile textelor tehnice  39 

1.4. Concluzii 51 

CAPITOLUL 2. RETORICA DISCURSULUI INGINERESC  53 

2.1. Obiective 53 

2.2. Introducere 53 

2.3. Text şi argumentaţie  56 

2.3.2. Definiţii ale discursului tehnic  61 

2.3.3. Reprezentări creative în discursul tehnic 65 

2.4. Tipuri de participanţi la discurs  67 

2.4.1. Studiu pentru determinarea structurii şi tipologiei 

participanţilor la discurs în România  

68 

2.4.2. Cercetare statistică în vederea determinării corelaţiei între 

teorie şi reprezentările participanţilor în discursul ingineresc  

 

77 

2.5. Scopul discursului şi sarcinile asumate în discurs 100 

2.6. Stil şi persuasiune  104 

2.6.1. Despre jargon   107 

2.7. Concluzii 110 

  



CAPITOLUL TREI. PRAGMATICA DISCURSULUI 

INGINERESC 

112 

3.1. Obiective  112 

3.2. Pragmatică şi analiza discursului 112 

3.3. Aspecte lingvistice şi contextuale în folosirea limbii engleze pentru 

ingineria mecanică  

 

114 

3.3.1. Structuri lexicale 115 

3.3.2. Sintaxa propoziţiei 119 

3.2.3. Sintaxa frazei 123 

3.4. Concluzii 134 

CAPITOLUL PATRU. METODOLOGIE ŞI ANALIZĂ 136 

4.1. Obiective 136 

4.2. Sens şi referinţă în textele tehnice 139 

4.2.1. Sens în funcţie de context   140 

4.2.2. Conţinutul şi prezentarea textelor 142 

4.2.3. Expresia lingvistică a conţinuturilor mentale – analogia  166 

4.2.4. Expresiile metaforice, moduri de structurare a experienţelor  169 

4.2.4.1. Concepte şi metafore 173 

4.2.4.2. Metonimie şi sinecdocă 176 

4.3. Articolele de cercetare ştiinţifică şi articolele din revistele de 

popularizare a ştiinţei 

179 

4.3.1. Organizarea informaţiei în articolele ştiinţifice şi tehnice   181 

4.3.2. Articolul de cercetare ştiinţifică  188 

4.3.3. Ştiinţa şi descoperirile ştiinţifice în revistele de popularizare 

a ştiinţei  

202 

4.3.4. Text şi grafică  207 

4.4. Concluzii 218 

CONCLUZII 220 

ANEXE 241 
 

 



Cuvinte cheie: comunicare, limbă, caracteristici lingvistice, analiza discursului, tipologia 

discursului, discurs argumentativ, limba engleză pentru ştiinţă şi tehnică, limba engleză pentru 

ingineria mecanică, expunere, descriere, naraţiune, argumentaţie, persuasiune, vocabular 

tehnic, ambiguitate, metaforă, comunicare vizuală, context, statistică, conţinut, cunoştinţe.  

INTRODUCERE 

Discursul ingineresc poate fi subsumat discursurilor tehnice, ţinând cont de trăsăturile 

comune şi specificul vocabularului din ştiinţele inginereşti. Interesul nostru pentru acest 

domeniu al limbii engleze profesionale a apărut mai întâi ca o preocupare faţă de predarea 

limbii engleze pentru ingineri, fiind mai apoi aprodundat de-a lungul anilor. Observaţiile 

noastre asupra caracteristicilor discursului ingineresc relevă faptul că acest limbaj este bogat 

în împrumuturi lingvistice din alte limbi europene; în principal, tendinţa actuală este de a 

folosi împrumuturi din limbile anglo-saxone, între care limba engleză are un rol aparent 

privilegiat. Acest curent de opinie care plasează limba engleză în centrul preocupărilor se 

datorează cel mai probabil rolului major pe care această limbă îl joacă în comunicare la nivel 

global în majoritatea sferelor de interes.  Discursul ingineriei mecanice în România este în 

plină dezvoltare, împreună cu întreg domeniul cercetării inginereşti. Ţinând cont de contextul 

global social şi economic, o serie de factori influenţează producerea de texte cât şi 

transmiterea de informaţii în acest domeniu vast şi interdisciplinar. Ţara noastră face acum 

parte din Uniunea Europeană, fapt care a dus la intensificarea proceselor de învăţare a 

limbilor străine, printre care engleza pare a fi pe locurile fruntaşe.  Din acest punct de vedere, 

cercetarea privind gradul de integrare a limbii engleze de către utilizatorii români în sistemele 

de comunicare este de mare interes şi de o stringentă actualitate.    

Această cercetare vizează patru aspecte majore cu privire la discursul ingineresc în 

România. În primul rând, evidenţiem factorii care au contribuit la cercetarea unui anume tip 

de discurs, şi anume discursul ingineriei mecanice. Acest discurs este integrat între 

discursurile profesionale, printr-o analiză atentă a teoriilor şi tendinţelor contemporane în ce 

priveşte tipologia discursului. Teza noastră conţine şi rezultatele a două studii de relevanţă 

sociologică şi sociolingvistică. Primul studiu vizează utilizarea limbii engleze pentru ingineri 

în profesie, iar al doilea analizează un tip de text, identificat de utilizatori ca fiind frecvent 

utilizat în activitatea profesională.  



Teza are patru capitole şi parcurge contribuţii importante din literatura de specialitate. 

Unul din scopurile tezei este de a stabili în ce măsură teoriile actuale sunt în concordanţă cu 

reprezentările utilizatorilor de limbă engleză din domeniul ingineriei mecanice.    

Acest studiu al discursului ingineresc se concentrează asupra limbajului folosit în 

comunicarea ştiinţifică şi tehnică. Acest tip de discurs este adresat unui public specializat, este 

clar şi concis iar scopurile sale principale sunt de a informa şi a convinge publicul ţintă. 

Articolele şi studiile ce analizează acest discurs au evidenţiat atât folosirea timpului prezent 

simplu şi a unei structuri simple a frazei, cât şi frecvenţa crescută a construcţiilor pasive.  

Autorul discursului, publicul ţintă, scopul discursului şi finalităţile aşteptate sunt analizate în 

contexte particulare.  Toate aceste elemente contribuie la realizarea unei comunicări eficiente 

într-o lume complexă, caracterizată polivalent şi interdisciplinar.   

Totodată, se doreşte evidenţierea fenomenelor mai puţin studiate din structura textelor 

din domeniul discursului ingineresc – unele trăsături ce ţin de nivelul lexical şi anumite 

fenomene semantice. Unul din scopurile tezei este să scoată în evidenţă trăsăturile 

caracteristice ale unui mod de organizare şi prezentare a informaţie în formă scrisă în ştiinţele 

aplicative care sunt din ce în ce mai populare în prezent.    

Structura argumentativă a textelor este analizată din punct de vedere al retoricii 

discursului ingineresc care integrează strategiile multimodale de comunicare pentru a genera 

sensuri specifice grupului social al inginerilor şi cercetătorilor din domeniul tehnic. S-au 

evidenţiat contribuţii din literatura de specialitate din domeniul retoricii, lingvisticii, 

semanticii şi semioticii sociale.   

Discursul ingineriei mecanice în România este caracterizat prin prezenţa unor texte ce 

utilizează modalităţile discursive ale expunerii şi argumentării. Înţelegerea şi identificarea 

argumentelor, scopurile participanţilor la actul de discurs, premizele de la care se porneşte 

pentru elaborarea concluziilor şi metodele prin care se ajunge la ele sunt analizate. Toate 

acestea pornesc de la premiza că demersurile ştiinţei sunt activităţi ce au la bază descoperirea 

şi înregistrarea fenomenelor din lumea înconjurătoare sub formă de cunoştiinţe şi informaţii.  

Întrebări legate de caracteristicile discursului ingineresc şi utilizarea acestuia sunt 

analizate prin prisma cercetării pragmatice, lingvistice. Abordarea discursului ingineresc 

include analiza elementelor: variante lingvistice şi alegerea lor, sens, context, conţinut 

informaţional, reprezentări grafice. Cercetarea noastră doreşte să subilineze trăsăturile 



specifice ale discursului ingineresc, pornind de la ipoteza că engleza este o limbă comună 

tuturor profesioniştilor din domeniul ingineresc şi că vocabularul specific, cât şi scopurile 

participanţilor la discurs influenţează comunicarea reuşită în ce priveşte temele de natură 

tehnică.  

Capitolul 1.  

Capitolul 1 prezintă  discursul ingineriei mecanice şi locul acestuia între alte tipuri de 

discurs tehnic. Având în vedere mobilitatea şi conţinutul polivalent al informaţiilor din 

domeniul ingineresc, cât şi diversificarea şi accelerarea progresului tehnologic la nivel 

mondial, limba engleză are un rol major în schimbul de informaţii. Interdisciplinaritarea, 

textele care se întrepătrund caracterizează azi domeniile specifice inginereşti.  De aceea, 

aceste aspecte sunt tratate în Capitolul 1.  Apoi, coerenţa şi coeziune textelor este analizată, 

împreună cu trăsăturile cum ar fi claritatea scopului şi o bună organizare a argumentelor. Se 

prezintă o serie de abordări ale discursului pentru amplasarea corectă a discursului ingineresc 

într-un cadru general mai larg. Nu în ultimul rând sunt enumerate caracteristicile principale 

ale discursurilor din domeniul ştiinţei şi tehnicii.  

Capitolul 2  

Trăsăturile textelor tehnice sunt enumerate în Capitolul 2. Această parte a tezei se 

ocupă de structura argumentativă a discursului ştiinţific şi tehnologic. Ţinând seama de faptul 

că receptorii de informaţie sunt o componentă importantă în comunicarea umană, o cercetare 

statistică prezintă date despre aceştia. În funcţie de răspunsurile obţinute în urma unui sondaj 

de opinie, se realizează un tablou al concordanţei între reprezentările comunităţii inginereşti 

din Tg Mureş şi datele preluate din literatura de specialitate. Sunt prezentate unele aspecte cu 

privire la ţelurile participanţilor la discurs cât şi la terminologia inginerească.  

Capitolul 3 

Acest capitol analizează caracteristicile intra- şi extralingvistice ale textelor tehnice. 

Vocabularul şi organizarea structurilor tipice acestui discurs sunt analizate, ţinând seama de 

coerenţa şi gradul de inteligibilitate a textelor. Conţinutul informaţional şi contextul 

influenţează puternic înţelegerea şi interpretarea informaţiei specializate iar vocabularul 

tehnic influenţează reprezentările comunităţii, cât şi modul de transmitere a informaţiei despre 

lumea înconjurătoare.  



Capitolul 3 analizează comunicarea în contexte specifice cu scopuri sociale delimitate 

clar. În mod tradiţional, s-au analizat propoziţii şi acte de vorbire izolate. Noi ţinem seama de 

problematica complexă rezulată din îmbinarea aspectelor sintactice cât şi de funcţia 

comunicativă şi socială a cuvintelor, propoziţiilor simple şi complexe. Discursul ingineriei 

mecanice este definit drept întrebare prin prisma viziunii că ştiinţa pune întrebări pentru a 

defini unele caracteristici ale lumii înconjurătoare prin unele din răspunsurile pe care le poate 

da. Acest capitol analizează cuvinte, propoziţii, fraze, acte de vorbire, cât şi o mostră de 

vocabular specializat, clasificat conform literaturii de specialitate.  Fenomene morfo-sintactice 

cât şi unele tipuri de relaţii dintre propoziţii sunt analizate.  

Pragmatica şi analiza discursului sunt instrumente utile pentru evidenţierea unor 

fenomene lingvistice şi extralingvistice din discursul ingineresc.  Efectuarea de operaţii este 

una din sarcinile pe care le asumă utilizatorii discursului. Structura textelor şi coeziunea lor 

este ilustrată comparativ prin exemple din limbajul general şi cel tehnic.  

Capitolul 4  

În Capitolul 4 se realizează o analiză a textului de tip articol de cercetare comparativ 

cu articolul din revistele pentru popularizarea ştiinţei din punct de vedere lingvistic, al 

vocabularului şi al structurării informaţiei în articolele din domeniul ingineriei mecanice.    

La final sunt prezentate câteva concluzii privind observaţiile teoretice şi practice 

făcute pe parcursul cercetării. Trăsăturile discursului ingineriei mecanice sunt subliniate, 

alături de noi idei şi orizonturi ce se doresc a fi explorate în cercetări ulterioare. Cercetarea 

este amplă, aşa cum este şi obiectul ei: un discurs multidisciplinar şi interdisciplinar.  

METODOLOGIE 

Discursul ingineresc este definit print-o serie de strategii argumentative care au scopul de 

a informa şi convinge publicul ţintă. O teorie a argumentării este necesară pentru definirea 

ştiinţei inginereşti ca şi activitate retorică, un proces de descoperire şi înregistrare a 

cunoştinţelor despre lumea înconjurătoare. Oamenii de ştiinţă au responsabilitatea de a 

convinge publicul că cercetările lor sunt efectuate după metode exacte.  Astfel, analiza noastră 

a acestui tip de discurs specializat se axează pe o abordare integrată lingvistică şi sociologică. 



Printre elementele de care ţinem seama sunt: conţinutul informaţional, sensul, elemente de 

stil, reprezentări grafice.   

Vocabularul este fără îndoială un aspect ce reflectă foarte clar natura specializată a 

câmpurilor de cercetare ştiinţifică.  Limbajul cotidian şi cel de cercetare sunt foarte diferite în 

principal datorită complexităţii expresiilor specifice, care ar putea fi greu de înţeles pentru 

omul de rând.  În societatea contemporană, media şi publicaţiile de popularizare a ştiinţei 

facilitează accesul la informaţie specializată într-un limbaj uşor accesibil. O abordare a 

discursului ingineresc trebuie astfel să ţină seama de utilizatorii limbajului, ce tip de 

vocabular folosesc ei în contexte profesionale şi cum anume îşi exercită influenţa limba 

engleză în România în domeniile inginereşti.    

Teza de faţă încearcă să dea un răspuns la următoarele întrebări: care este relaţia dintre 

limba engleză pentru ştiinţă şi tehnică şi limba engleză generală; care sunt caracteristicile 

limbii engleze pentru ştiinţă şi tehnică; care sunt caracteristicile textelor despre ştiinţă şi 

tehnică în limba engleză ? Aceste întrebări ne ajută să definim termenul limba engleză pentru 

ingineria mecanică, pe care îl subsumăm conceptului general limba engleză pentru ştiinţă şi 

tehnică.  

În demersul nostru, ţinem seama de următoarele:   

� Ipoteza formulată de către Tim Rohrer în  Oxford Handbook of Cognitive Linguistics:  

“the claim that human physical, cognitive and social embodiment ground our 

conceptual and linguistic systems” (Geeraerts and Cuyckens, ed, 2007:27) 

� Propunerea cercetătorului van Dijk’s privind  “un concept al contextului care poate fi 

utilizat în teoriile despre limbă, discurs, cunoaştere, interacţiune, societate, politică şi 

cultură” (van Dijk, 2008: 15) 

� Opinion lui Norman Fairclough că limba este o “componentă integrată proceselor 

sociale şi materiale” ( citat în Wodak şi Meyer 2001:122) 
 

 

 

 



CERCETARE APLICATĂ 

În baza literaturii de specialitate despre metodele şi modalităţile de analiză a 

discursului, sunt evidenţiate definiţii ale discursului şi un număr de abordări ale datelor 

textuale. Este subliniată importanţa vocabularului în comunicare, cât şi rolul cunoştinţelor 

specializate în diversele practice la nivel social şi în tipurile de discurs.   O parte importantă 

din Capitolul 1 este dedicată tipologiei descrise în literatură şi caracteristicilor textelor 

specializate din domeniul ingineriei mecanice. Astfel, se introduce cercetarea constatativă din 

Capitolul 2.   

Gross, McElholm şi Reeves fac parte din cercetătorii care au descris structurile 

generale de organizare a limbii engleze pentru ştiinţă şi tehnică. Autorul, publicul ţintă şi toate 

celelalte componente ale evenimentului discursiv contribuie la formarea profilului retoric al 

activităţii ştiinţifice. Pentru a descoperi cum se structurează comunicarea în domeniul tehnic, 

am alcătuit un chestionar pentru a ne ajuta în demersul nostru de a descoperi trăsăturile 

limbajului utilizat în judeţul Mureş, România. Rezultatele ne dau informaţii despre funcţiile 

limbii în contextul specific de utilizare cât şi indicaţii despre natura textelor create şi 

descifrate de utilizatori. În continuare, cercetarea statistică s-a axat pe stabilirea unei corelaţii 

între teorie şi practică în ce priveşte folosirea diferitelor tipuri de texte şi caracteristicile lor. 

Rezultatele cercetării arată  influenţa masivă a contextului în producerea şi interpretarea 

textelor în domeniul ingineriei mecanice. Mai mult decât atât, ele indică o discrepanţă între 

teorie şi practică, fapt care necesită o investigare mai aprofundată.  

Comunităţie de utilizatori constau din grupuri diferite care folosesc aceeiaşi limbă sau 

uneori limbi diferite. Clasa socială, religia, etnia sunt elemente care semnalează un anumit tip 

de identitate socială, iar limbajul folosit poate varia în funcţie de aceste elemente. De 

asemenea, limbajul poate fi adaptat situaţiilor în care ne aflăm. Montgomery afirmă că 

“sensibilitatea limbajului la contextul situaţional este atât de puternic încât putem extrage 

trăsăturile caracteristice ale contextului din cele mai mici şi chiar cele mai nesemnificative 

exemple” (1995:105).  Mai mult, van Dijk scrie despre limbaj, utilizatorii de limbaj şi 

contexte, definind utilizatorii drept membri ai unor catergorii sociale, care îşi asumă diverse 

roluri şi identităţi (van Dijk 2000:3). Discursul ştiinţific al ingineriei poate fi analizat din 

perspectiva unei tradiţii sociologice – retorice, conform căreia textele stabilesc adevărurile 



ştiinţei. Aceste texte pot fi analizate pentru a obţine o viziune asupra relaţiei dintre text – grup 

social – societate în ansamblu.   

În urma unei cercetări constatative, informaţiile adunate indică articolul ca fiind unul 

din textele cele mai utilizate de către comunitatea de ingineri în judeţul Mureş. Din acest 

motiv, Capitolul 4 este dedicat unei analize a expresiilor lingvistice, analogiilor, metaforelor 

şi altor caracteristici ale limbii engleze pentru ştiinţă şi tehnică, aşa cum apar ele în 

publicaţiile cercetătorilor, cât şi în revistele de popularizare a ştiinţei.  În structură, articolele 

sunt similare, urmând cerinţele internaţionale de organizare a informaţiilor tehnice. Existenţa 

unor standarde uşurează accesul cititorului la informaţie. În ce priveşte stilul, există o 

diferenţă clară între articolele de cercetare şi articolele publicate în revistele de popularizare a 

ştiinţei. Scopul pentru care se publică aceste articole diferă, cât şi metodele aplicate pentru 

atingerea acestui scop. Mai mult decât atât, diferă publicul ţintă şi aşteptările acestui public 

ţintă, chiar dacă ştiinţa şi cercetarea contemporană are un caracter interdisciplinar, accesibil 

mai multor categorii de public.   Chiar dacă structura publicului diferă, Wodak ne atrage 

atenţia asupra a ceea ce se numeşte ‘mitul cunoştinţelor colective’ unul din acele mituri care 

stau la baza credinţei instituţionalizate despre posibilitatea de a ascunde contradicţiile interne.  

Acest mit poate să ne insufle ideea că un cercetător sau un inginer este deţinător al 

cunoştinţelor din domeniul său de interes, în timp ce progresul tehnologic să indice că 

posibilitatea de a şti tot ce se schimbă atât de rapid este foarte mică.  Adevărurile demonstrate 

ştiinţific sunt numeroase şi în mod constant puse sub semnul întrebării de către comunitatea 

de cercetători şi profesioniştii interesaţi, ceea ce creează o presiune, descrisă de Gunnarsson 

drept “construcţia socială a adevărurilor demonstrate ştiinţific” (Gunnarsson, 1997). 

În funcţie de mediul în care sunt publicate, articolele de cercetare sunt expuse la două 

tipuri de presiuni: din partea comunităţii oamenilor de ştiinţă, în cazul articolelor publicate în 

reviste specializate unde este importantă opinia specifică, bazată pe cunoştinţe solide de 

specialitate, în timp ce publicul larg are aşteptări pentru care este dispus să plătească. 

Articolele publicate de cercetători transmit informaţii şi încearcă să convingă pe alţi 

specialişti să ţină seama de valoarea rezultatelor publicate. Pe de altă parte, publicul larg 

impune un ritm alert prin exprimarea dorinţei lor de a afla cât mai multe informaţii într-un 

timp foarte scurt.  



Trebuie remarcată şi componenta vizuală din ambele tipuri de articole, deoarece 

aceasta ajută publicul ţintă să identifice şi să înţeleagă anumite informaţii. Cercetarea 

ştiinţifică nu face apel la emoţiile publicului, dar valoarea informaţiilor poate fi mare în 

funcţie de aşteptările comunităţii ştiinţifice. Pe de altă parte, revistele de popularizare a ştiinţei 

utilizează imagini familiare şi limbaj cotidian pentru a transmite un mesaj simplu şi clar.  Este 

limpede că aceste discursuri pe teme de ştiinţă şi tehnică diferă în stil şi conţinut 

informaţional, cât şi în modalităţile expresive care vor crea atitudini şi credinţe în rândul 

comunităţii de utilizatori. Se poate spune că articolele de cercetare stau la baza înţelegerii 

materiei şi entităţilor din lumea înconjurătoare palpabilă. Limbajul ştiinţei şi tehnicii poate fi, 

aparent, imposibil de înţeles, însă revistele de popularizare a ştiinţei realizează tranziţia de la 

informaţia foarte specializată la nivelul inteligibil maselor cu educaţie medie. Imaginile şi 

culorile contribuie şi ele la realizarea unui model accesibil al infomaţiei de natură ştiinţifică.  

În opinia lui (2005), “aceste două tipuri de scriere au abordări diferite şi construiesc identităţi 

diferite”.  Articolele de cercetare se construiesc în baza  metodologiei ştiinţelor exacte şi pe 

baza unor perspective teoretice specifice în încercarea de a aborda necunoscutul sau acele 

fapte neexplorate suficient. Pe de altă parte, revistele de popularizare a ştiinţei încearcă să ne 

transmită mesajul că universul poate deveni accesibil tuturor.  

 

CONCLUZII 

Profesia inginerească şi-a redobândit statutul pe care părea că l-a pierdut în anii de 

tranziţie de după Revoluţie. Inginerii sunt la mare căutare în industriile ce se dezvoltă în ţara 

noastră. Ţinând seama de cererea de ingineri calificaţi, este nevoie să luăm în considerare 

contextul global economic, social şi politic şi influenţa acestora asupra producţiei şi 

transmiterii de informaţii specializate în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Teza noastră 

demonstrează că discursul ingineriei mecanice este un discurs viu şi creativ.  Mai mult decât 

atât, am studiat anumite fenomene mai puţin abordate în literatură privind structura textelor 

din domeniul tehnic, în special aspecte privind vocabularul şi unele fenomene din sfera 

semnificaţiei. Nu în ultimul rând, am trecut în revistă teorii ale argumentaţiei şi modalităţi 

prin care discursul ingineresc integrează strategii complexe de comunicare pentru a construi 

noi sensuri.   



Alături de alte alte ramuri ale limbii engleze pentru contexte specializate, limba 

engleză pentru ingineria mecanică face parte din limbajele utilizate în comunicare pe plan 

internaţional. Teza de faţă abordează probleme legate de construcţia şi coerenţa propoziţiilor 

şi tipurilor de texte, în funcţie de contextele în care funcţionează: texte argumentative, 

narative, descriptive, expuneri şi instrucţiuni. Comunicarea tehnică şi scrierea documentaţiei 

tehnice, care au ca scop informarea şi motivarea profesioniştilor în direcţia îndeplinirii 

anumitor sarcini de lucru.  Astfel,  subliniem importanţa aproape egală a celor patru elemente 

din construcţia discursului tehnic: ţelul, publicul ţintă, structura informaţiei, strategiile de 

influenţare şi de argumentare.   

Cunoştinţele specializate din domeniul ingineriei, considerată drept una dintre ştiinţele 

aplicative, sunt reprezentate în funcţie de corelaţiile interdisciplinare între procesele descrise 

de fiecare disciplină în parte. În ce priveşte ideologia cercetării ştiinţifice, considerăm că 

ipoteza avansată de  Fiske - şi anume că ştiinţa este neutră din punct de vedere al impactului 

social – este una care trebuie regândită. În secolul XXI ştiinţa, tehnica şi organizarea 

economică a societăţii sunt în strânsă legătură. Ceea ce se practică într-o anume comunitate 

influenţează structura, motivaţia şi modurile de comunicare specifice discursurilor ştiinţei şi 

tehnologiei.    

Structurile analizate au fost cele considerate în literatură a fi cele mai frecvente în 

documentele tehnice şi inginereşti. Clasificările tradiţionale creionează o tipologie textuală ce 

cuprinde argumente, definiţii, descrieri, clasificări, comparaţii. Gândirea logică este redată 

printr-un limbaj ales, aşa cum demonstrează exemplele din această teză.  Textele tehnice 

inginereşti construiesc un discurs argumentativ – narativ -  o activitate  ce transformă o stare 

de fapt şi o transpune într-o nouă dimensiune, sub influenţa unui autor, unui public ţintă, cu 

ajutorul unor strategii de influenţare ce se consituie în argumente şi moduri specifice de 

exprimare.  

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară conform unor reguli, care sunt puternic influenţate 

de scopul activităţii circumscrise unui anumit tip de discurs. Astfel, am analizat textele 

tehnice inginereşti ţinând seama de comunitatea de utilizatori, fără de care discursul nu ar 

exista. Discursul tehnic ingineresc, parte integrantă a discursurilor profesionale se dovedeşte a 

fi unul informativ şi clar inteligibil unei categorii largi de public ţintă, de la experţi la omul de 



rând.  Utilizatorii de limba engleză pentru ştiinţă şi tehnică din judeţul Mureş folosesc un 

jargon ingineresc specific care include terminologie specifică domeniului ingineriei mecanice. 

Studiul structurilor frecvente în textele de cercetare, alături de vocabularul specializat, 

structurile sintactice demonstrează legătura intrinsecă dintre sfera specifică de activitate şi 

limba engleză. Analiza discursului şi analiza metaforelor ilustreazî creativitatea lexicală în 

textele tehnice inginereşti. Vocabularul este în mare măsură dependent de contextul de 

utilizare iar realitatea este reprezentată prin analogii. Limbajul metaforic şi figurile retorice 

sunt caracteristice comunicării în domeniul ingineriei mecanice.  

Conţinutul informaţional al articolelor este redat verbal şi prin comunicare vizuală. Ca 

şi regulă generală, se aplică aceleaşi standarde în formularea articolelor ca şi in cazul altor 

documente de natură inginerească.  Se poate afirma că ştiinţa şi tehnica sunt azi accesibile 

unui public larg, datorită diversificării sferelor de interes şi existenţei mediilor de comunicare 

multiple. Discursul ingineriei mecanice implică un schimb de informaţii sub forma unor texte 

ce generează înţelesuri în funcţie de situaţiile de comunicare. Limba engleză pentru ştiinţă şi 

tehnică utilizată în judeţul Mureş este caracterizată preponderent de structuri simple, 

substantive, verbe şi adjective. Cifrele şi simbolurile specifice ştiinţelor inginereşti apar 

frecvent în textele analizate. Articolele de cercetare diferă de articolele publicate în reviste de 

popularizare a ştiinţei în stil şi organizare, dar demonstrează aderenţa la standarde 

internaţionale de comunicare în domeniul tehnic, fapt evident ilustrat de preponderenţa limbii 

engleze în comunicarea pe teme de inginerie mecanică.  

În această teză am analizat discursul ingineriei mecanice acordând atenţie specială 

fenomenelor lingvistice şi contextelor  de utilizare a textelor inginereşti. În acest sens, putem 

concluziona că limba engleză pentru ştiinţă şi tehnică, aşa cum este ea folosită în judeţul 

Mureş, România are două dimensiuni clare: limba engleză, cu trăsăturile ei fonologice şi 

lexicale prin care se redă frecvent conţinutul cercetării ştiinţifice. Limba engleză este folosită 

ca instrument de comunicare în situaţii diverse. Intenţionăm să cercetăm în continuare acest 

tip de discurs pentru a putea trage concluzii mai clare asupra structurii şi caracteristicilor sale. 

O întrebare ce rămâne încă fără un răspuns clar este dacă se pot analiza relaţii interne şi 

externe discursului tehnic, ipoteză propusă de van Dijk, care pretinde că “fiecare context 

controlează performanţele lingvistice” (van Dijk 2008:221).  



Limba engleză pentru ştiinţă şi tehnică descrie obiecte şi procese din domenii 

ştiinţifice şi inginereşti. Conceptele şi operaţiile cognitive efectuate sunt în strânsă legătură cu 

scopul şi metodologia aplicată în fiecare ramură a ingineriei. Astfel, este necesară o analiză 

din punct de vedere retoric. Discursul ingineriei mecanice în România poate fi considerat 

drept varietate distinctă de discurs într-o limbă străină, care utilizează elemente specifice 

limbajului general, cât şi alte structuri specializate. Această teză este un punct de pornire într-

o investigaţie amplă cu privire la modul în care informaţia este prezentată şi interpretată în 

secolul XXI, considerat de mulţi cercetători ca fiind secolul comunicării.  

Am încercat să demonstrăm că limba engleză pentru ştiinţă şi tehnică este bogată în 

semnificaţii şi mesaje, analizând anumite fenomene cum ar fi analogia, metafora, sinecdoca şi 

metonimia, figuri de stil ce confirmă integrarea vocabularului tehnic în vocabularul general al 

limbii engleze.  

Particularităţile tipologice ale textelor menţionate în această teză trebuie studiate în 

continuare cu atenţie, în special în ce priveşte problema semnificaţiei şi scopurilor unităţilor 

de discurs. Lexicul specializat, cât şi structura caracteristică şi funcţiile specifice ale 

articolelor de cercetare din domeniul ingineriei mecanice contribuie la diseminarea 

informaţiei privind problematica ştiinţei şi tehnicii. În secolul XXI, ştiinţa şi tehnica îşi 

continuă evoluţia, astfel încât se impune a se acorda atenţie acestor aspecte.    
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