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crearea unui nomenclator european pentru termeni științifici

1. Rezumatul petiției

Petiționara este nemulțumită de faptul că nu există un nomenclator oficial pentru termeni 
științifici, oferind ca exemplu termenul „biogaz”. Aceasta face referire la informațiile găsite 
pe site-ul „Terminologie Interactivă pentru Europa” (Inter-Active Terminology for Europe, 
IATE) și sugerează crearea unei baze de date care să ofere posibilitatea de actualizare sau de 
adăugare de comentarii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspuns al Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiționara deplânge absența unui dicționar al UE pentru terminologia științifică și propune ca 
UE să dezvolte instrumente de colaborare online pentru definiții științifice, cu funcționalități 
de adăugare de comentarii și editare deschisă.
(a) Cu privire la absența unui dicționar al UE de terminologie științifică

Pentru informarea Comisiei pentru petiții, în ultimii ani au existat evoluții 
semnificative în ceea ce privește domeniul bazelor de date terminologice și al 
tezaurelor multilingve, inclusiv terminologie științifică. În special, ar trebui 
menționate următoarele:
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EuroVoc (1): Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene gestionează acest tezaur 
multilingv, creat inițial în mod special în vederea prelucrării informațiilor 
documentare ale instituțiilor UE: Eurovoc este un tezaur multidisciplinar care acoperă, 
de asemenea, terminologia științifică. Scopul EuroVoc este acela de a furniza servicii 
de gestionare a informațiilor și de difuzare împreună cu un instrument de indexare 
coerent care permite gestionarea eficientă a resurselor documentare și orientarea 
utilizatorilor în cercetări documentare prin intermediul unui vocabular controlat. Cu 
toate acestea, el nu furnizează un dicționar cuprinzător de definiții științifice.
IATE (2) („Terminologie Interactivă pentru Europa”) este o bază de date terminologică 
interinstituțională a UE. IATE este folosit în cadrul instituțiilor și agențiilor UE în 
vederea colectării, difuzării și gestionării în comun a terminologiei specifice UE, 
inclusiv termenii științifici și definițiile lor. IATE reunește toate bazele de date 
terminologice existente ale serviciilor de traducere ale UE într-o bază de date 
interinstituțională unică, complet interactivă și accesibilă. IATE conține în jur de 
1,4 milioane de intrări multilingve. Trebuie subliniat faptul că fiecare utilizator al 
bazei de termeni IATE accesibilă publicului poate oferi feedback cu privire la fiecare 
intrare, doar executând un clic pe butonul „feedback”. Propunerile de modificări 
transmise în acest fel sunt analizate și tratate de instituția care deține intrarea în cauză.

(b) Cu privire la posibilitatea ca UE să dezvolte instrumente de colaborare online pentru 
definiții științifice, cu funcționalități de adăugare de comentarii și editare deschisă
Atât EuroVoc, cât și IATE se bazează pe activitatea profesioniștilor din domeniile 
gestionării informațiilor și al limbilor care lucrează pentru instituțiile UE. Ambele 
instrumente sunt concepute în primul rând pentru a sprijini activitățile instituțiilor UE 
și, prin urmare, pot să nu fie neapărat adaptate necesităților cercetătorilor științifici. 
IATE furnizează link-uri către referințe externe, inclusiv Wikipedia. Dezvoltarea unui 
instrument de colaborare online dedicat în mod special definițiilor științifice ar 
constitui într-adevăr un proiect valoros. Inițiativa de a promova instrumente 
asemănătoare pare să cadă sub incidența comunității științifice.

Concluzie
Serviciile Comisiei consideră că informațiile furnizate vor răspunde la întrebarea petiționarei. 
Întrebări suplimentare privind UE pot fi adresate direct către serviciul Europe Direct 
(http://europa.eu/europedirect/index_en.htm).

                                               
(1) http://eurovoc.europa.eu/
(2) http://iate.europa.eu/


