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This research work is a proof of an attempt to find peculiar aspects of economic terminology as a part of the language
vocabulary. It helped us understand better the process of terms evolution and their development within the framework
of one specialized language. It is a kind of analysis and foreseeing of the economic terms evolution, creation, assimilation
and their implementation into the actual specialized economic vocabulary. This research is a good source of information
for terminologists helping them to choose what term should be used, what information and meaning it designates and
when it should be used. This field needs a permanent study, because this specialized field is always in evolution that
depends on the country development and progress.
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TERMENII ECONOMICI ŞI CARACTERISTICILE ACESTORA
Ştiinţa terminologică urmăreşte lărgirea orizontului intelectual despre termenii mai vechi, dar şi despre cei noi utilizaţi în domeniul economic. În lucrarea de faţă se face o delimitare directă a terminologiei economice, o reprezentare
teoretico-practică a termenilor economici, fiind indicată utilizarea acestora în planul cel mai convenabil. Această temă a
fost aleasă pentru investigaţie, deoarece s-a dovedit a fi un aspect important al limbii, autorii tratând problemele majore
ce vizează termenii existenţi şi cei nou-creaţi. Materialul de studiu include evoluţia, analiza şi previziunea termenilor
economici, apariţia, asimilarea, provenienţa şi implementarea acestora în vocabularul de specialitate deja existent. Tema
este considerată a fi foarte actuală, ţinându-se cont de importanţa ei teoretică şi practică. Respectiv, se impune drept
obiect de studiu multor lingvişti, terminologi şi specialişti în domeniu.
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