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Abstract:
The new text publishing, the economic, himself freight or public service is increasingly
becoming a vehicle of information of an economic nature. As a vehicle of information,
the new publishing text, images permanently accompanied complementary should be
designed in an original manner. Through social systems, the journalistic type economic
evidenced by discussing the economic problems everyda, forming companies needed to
develop clientele. Company name contributes to the establishment of a special trust in
everything initiator intends to do business, ensuring together with logo, website or
corporate faceboock obtain necessary solutions for a successful business.
Cuvinte cheie: polivalența activității economice, vehicul al informației, mass-media modernă,
sigla, site-ul firmei.
Clasificarea JEL: R11, L15, M13, L82, L22
1. INTRODUCERE
În sens larg, stilul publicistic are următoarele caracteristici: varietatea și bogăția
limbajului, utilizarea limbii literare combinată cu formulări specifice limbajului cotidian,
anume formulări argotice sau de jargon, amestecul de elemente specifice din celelalte stiluri
funcționale precum termeni juridici, economici sau expresii aparținătoare stilului beletristic.
Însă, o caracteristică esențială a stilului publicistic actual este flexibilitatea, anume capacitatea
acestuia de a se modela după preocupările cotidiene ale comunităților largi, preocupări
manifestate în pas cu noile tehnologii.
Pe lângă speciile publicistice tradiționale, au apărut noi specii publicistice, și poate un
nou stil literar de tip electronic, cu caracteristici inedite și evidente. Astfel că materialul
publicistic este bine fixat în contextul social actual, iar textul poate fi transmis prin sisteme de
socializare într-o formă specifică, adecvată fiecăruia dintre ele. Măsura receptării informației
din domeniul unei afaceri este cu atât mai mare cu cât îl privește personal și pe consumator.
Noul text publicistic de tip economic, el însuși marfă sau serviciu public, devine tot mai mult
un vehicul al informației de tip economic atât pentru inițiatorul și dezvoltatorul unei afaceri,
cât și pentru destinatar.
Ca vehicul al informației, noul text publicistic, însoțit permanent de imagini
complementare, trebuie conceput într-o manieră originală, să conțină date de interes major
pentru consumator, adică să fie date noi și surprinzătoare. Acest mesaj complex, bazat pe
textul scris și imagine, va fi corect receptat dacă este conceput în jurul unor cuvinte cheie și a
unor formulări redundante (banul la bani trage; banul, ochiul dracului), capabile să
întipărească și să consolideze informația cât mai adânc în conștiința publicului.
Dincolo de jocul de cuvinte sau redactarea în tonul modern și uneori umoristic al
comunicării spontane, utilizată în sistemele actuale de socializare, această comunicare
specifică, aleasă uneori ca frondă împotriva comunicării normative, trebuie să conțină o
informare promptă și corectă. Astfel că alături de mass-media tradițională, sistemele de
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socializare, ele însele mijloace noi și complexe de comunicare scrisă și audiovizuală,
deocamdată sectorială din cauza unui număr limitat ca public, devin cele mai rapide și mai
ieftine furmizoare de informații, divertisment și opinii.
Prin intermediul sistemelor de socializare, textele jurnalistice de tip economic,
transformate în servicii publice, se evidențiază prin punerea în discuție a problemelor
economice cotidiene. Spre deosebire de majoritatea conținuturilor din mass-media, care se
declară independentă, sistemele de socializare oferă posibilitatea unor informații obiective,
scopul acestora fiind informarea publicului, parte activă a conturării și dezvoltării unei
afaceri, în care subiectivismul este exclus de către economia de piață.
Dacă mass-media tradițională include o varietate de forme precum: anunțul, articolul,
comentariul, interviul, cronica, declarația de presă, editorialul, foiletonul, reportajul sau știrea,
sistemele de socializare, mijloace moderme de comunicare scrisă sau audio-vizuală, a
promovat noi specii publicistice: e-mai-ul tradițional, semiconvențional sau convențional
(clasificare făcută de noi), site-ul, blogul (tip de comunicare monologică), forum-ul,
faceboock, instagram (moduri de comunicare dialogică) (ultimele considerate de noi datorită
omonimiei atât sisteme de socializare, cât și varietăți de forme publicistice).
Conținutul varietăților publicistice moderne reflectă, mai mult decât formele
publicistice tradiționale, realitatea economică imediată, iar faptul că pot fi completate mai
ușor cu mijloace extralingvistice (fotografii sau filmulețe), atrage o eficacitate economică
mare, întrucât constituie vehicule performante de transmitere a informațiilor legate de
înființarea, consolidarea și dezvoltarea unei afaceri.
Elementele publicistice de prim-impact care pot atrage și forma clientela necesară
dezvoltării firmelor sunt: denumirea, sigla și site-ul.
Odată ce este înființată firma și înregistrată la Registrul Comerțului, începe activitatea
de dezvoltare a acesteia, prin stabilirea strategiilor de atragere a unei clientele vizate de
specificul activității acesteia. Prin urmare, inițiatorul în afaceri fixează toate procedeele
juridice cu ajutorul cărora firma este înregistrată oficial, succedate de procedee publicistice
prin care mesajele sale (produsele, serviciiile, ideile) sunt promovate către public. Fiecare
inițiator în afaceri creează un proiect de publicitate – Adversiting plan – un proiect în care
sunt specificate scopul companiei, metodele care vor fi aplicate prin care sunt măsurate
rezultatele companiei.
2. ASPECTE GENERALE PRIVIND ALEGEREA DENUMIRII FIRMEI
Dacă alegerea denumirii firmei, aparține stilului publicistic datorită forței sale
expresive ca impact la public, asigurând unicitatea alegerii și făcând posibilă rezervarea
oficială a denumirii, stilul administrativ-juridic este utilizat mai întâi la conceperea și
redactarea actului constitutiv în vederea atestării. În ordinea succesivă a îndeplinirii
demersurilor înființării unei firme, același stil juridic este utilizat pentru conceperea și
redactarea actului de deținere a spațiului (contract de comodat, contract de închiriere, contract
de subînchiriere și altele). Apoi, cu aceiași termeni juridici este redactată declarația pe propria
răspundere, dată în temeiul prevederilor art. 15 din alin. (1), lit. b. din Legea nr. 359/ 2004, cu
modificările și completările ulterioare. Limbajul utilizat în actele administrative menționate
mai sus se caracterizează prin lipsa construcțiilor figurate, prin claritatea construcțiilor
sintactice, care sunt astfel formulate încât să nu permită interpretarea arbitrară a conținuturilor
acestora.
De reținut că denumirea unei firme are un impact mai mare la public decât titlul unui
articol, deși amândouă au în comun aceeași capacitate de sinteză și de sugestie ale activităților
economice, anume firma, sau ale conținuturilor, întrucât denumirea firmei este frecvent
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vizualizată și uzitată, iar titlul este efemer, actualitatea lui rezumându-se la ziua apariției și
câteva zile după aceea, când este succedat de alte titluri, destinate altor conținuturi.
Modernitatea activităților economice actuale exclude denumiri care să conțină numele
sau prenumele inițiatorului unei afaceri, denumiri specifice perioadei interbelice, deoarece
acestea îngustează capacitatea firmei sale de a sugera polivalența activității economice a
acesteia și trimite la un egocentrism și o infatuare a antreprenorului, semnificând în același
timp anacronismul afacerii sale și lipsa unei imaginații care să ofere clienților o imagine reală,
însoțită de o perspectivă economică solidă. Excepție este transferul numelor anterior
consacrate din diverse domenii: Allianz Țiriac, notorietatea numelui și seriozitatea fostului
tenisman răsfrângându-se direct asupra societății de asigurări, înființate de el, simbolizând o
protecție financiară reală prin asigurări, gestionarea daunelor sau administrarea pensiilor
private. Primul element al societății de asigurări Allianz, de origine germană, indică prezența
acesteia în cadrul unei corporații de asigurări europene și dă o siguranță și încredere
asiguraților, pornind de la calitatea produselor și seriozitatea de tip germanic.
De reținut că nu toate variantele denumirilor de societăți economice, comerciale sau de
servicii pe care le propun inițiatorii de afacerii sunt promovate, și ca atare nu pot fi
înregistrate la Registrul Comerțului, întrucât, ori au fost înregistrate anterior de alți inițiatori
de afaceri, ori denumirile respective nu reflectă realitatea economică preconizată. Noile
norme, promovate de la 1 ianuarie 2009, cu referire la denumirile societăților economice,
stipulează ca rezervările de denumire trebuie să se facă la nivel național.
Acest fapt, care limitează orizontul posibilităților de denumiri de firme, precum și
indecizia și lipsa de imaginație ale unor inițiatori în afaceri au determinat apariția unui model
generativ de denumire de firme.3 Mecanismul pe care se bazează acest model generativ este
combinarea diverselor elemente lingvistice. Elementele combinatorii se recomandă să
poziționate pe trei coloane: conceptul, activitatea și descrierea activității, astfel încât
inițitorul afacerii să le poată combina mai ușor.4
Coloana I oferă posibilitatea introducerii conceptelor care este necesar să atragă prin
expresiiile lor ca: Apolo, Amsterdam, Afrodita etc.
Coloana II conține elemente cu referire la obiectul de activitate pe care inițiatorul
afacerii urmează să o efectueze. În cazul unui salon de coafură pot fi introduse fie cuvinte
franțuzești: Coiffure sau Style, care sugerează noutatea și modernitatea acestor servicii de tip
european, fie sintagme englezești: Hair Styling, Beauty & Styl sau Beauty & Hair Styl,
elemente care se referă la obiectul de activitate de înaltă tinută profesională. Pentru firme ce
oferă servicii auto se pot introduce cuvinte legate de obiectul de activitate: Auto, Reparații,
Tractări sau Auto Servis, precum și sintagme: Reparații Auto, Auto Service etc.
Pentru construcții cuvinte se pot selecta cuvinte precum: Construcții, Construct,
Construction, Buildings sau sintagme: Construcții civile, Construcții civile.
În domeniul telecomunicațiilor sunt recomandate a se introduce fie elemente lexicale
românești ca: Comunicații, Telecomunicații, fie neologice: Communication sau abreviate din
fragmente de cuvinte: Telecom. Pentru denumiri de firme IT pot fi: Online, I.T., Internet,
Computer, Software, Hardware, Hardware & Software.
Coloana III conține aspecte ca vor particulariza afacerea aleasă, referindu-se la locația
unde se desfășoară, strategia de management și marketing, la noutăți în domeniu, la specificul
care individualizează afacerea, precum și la particularitățile rezultate din materialele folosite.
Procedeul este simplu, se extrage primul cuvânt din coloana întâi și se combină cu fiecare
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cuvânt din coloana a doua. Pentru domeniul construcțiilor se pot obține structuri al căror
element comun este primul cuvânt: Profit Construcții, Profit Construcții Civile, Profit
Construcții Metalice, Profit Buildings, Profit Construct, Profit Construction. După o analiză
atentă a elementelor referitoare la cele cinci obiecte de activitate se pot remarca unități sau
structuri lexicale provenite din engleză sau franceză a căror trăsătură esențială indică în
același timp noutatea în domeniul de activitate ales, dar și familiaritatea actuală a acestor
termeni, relativ noi, asimilați și adaptați vocabularului și sistemului gramatical românesc. Ca
atare, în combinarea de cuvinte enumerate mai sus, inițiatorul în afaceri poate reține ultimele
trei variante. În continuare se ia al doilea cuvânt din coloana întâi și se combină cu elemente
din coloana a doua, apoi se asociază al treilea cuvânt din prima coloană cu aceleași elemente
din coloana a doua ș.a. m.d. Astfel, se obțin numeroase variante din care inițiatorul în afaceri
va reține pe cele care le consideră potrivite denumirii firmei sale. În cazul în care
antreprenorul nu este pe deplin mulțumit de variantele obținute se pot combina cu elementele
din coloana a treia. Într-un timp scurt, societatea de consultanță care a promovat modelul
generativ de denumiri de societăți, Reinvent Consulting, menționează că se pot obține sute de
combinații.
Însă, oricât de ingenios ar fi modelul generativ de denumiri el nu poate înlocui
ingeniozitatea unei minți care urmărește polisemantismul cuvintelor alese sau combinate a
căror expresivitate căutată asiduu este cu mult mai mare. În acest scop, am selectat denumirile
unor societăți economice consacrate, cu obiecte de activitați diverse a căror alegere de
denumiri s-a făcut relativ înaintea apariției generatorului de nume. Expresivitatea acestora
este evidentă, indiferent de domeniul activității lor.
Denumirea firmei, aleasă anterior înregistrării oficiale, este necesar să fie formată din
cuvinte sinteză, care să aibă capacitatea polisemantică de a sugera simultan, individualitatea,
activitatea și modernitatea activităților economice precum: Dedeman, Polus, Ambient,
Praktiker sau sintagme ca: Iulius Mall, Arta Eleganței sau Reinvent Consulting. Denumirea
firmelor trebuie să înglobeze atât nota de optimism al inițiatorului, cât și încrederea clientului
că se va bucura de calitatea produselor și a serviciilor oferite de firme. Astfel, Dedeman este o
denumire compusă din doi termeni: Dedalus, numele celebrului sculptor antic care a construit
labirintul Minotaurului și man, care înseamnă bărbat, adică societatea comercială oferă
produse destinate unui om creator. Cu alte cuvinte, compania Dedeman oferă constructorilor
materiale de calitate pentru desăvârșirea activitivităților în domeniu.
Polus constituie o denumire ce trimite atât la poziționarea adecvată acestui mall, la
periferia orașelor, construit aici pentru crearea unei ambianțe socioeconomice urbane
adecvate, adică pentru evitarea aglomerării și blocării circulației, cât și la calitatea
produselor, bine păstrate, denumirea latinească aparținând unei elite culturale, invitată prin
denumire să devină și o elită clientelară a unor societăți comerciale de elită. Ca denumirea
Dedeman, compania Ambient, sugerează aspectul de meșteșug înalt și invită la atmosfera
plăcută de activitate comercială a produselor de mobilă pentru living, bucătărie și baie, cât și
la atmosferă estetică creatoare de ambianță familială odată ce sunt achiziționate produsele
sale. Praktiker semnifică, prin denumire, o firmă comercială ce oferă produse, precum și
soluții practice, inovatoare pentru casă și grădină. Denumirea Praktiker, de etimologie
germană, inspiră calitatea produselor sale ce se transmite asupra tuturor întreprinderilor
practice executate cu achizițiile făcute de la această societate comercială.
3. CONCLUZII
Denumirile sintagmatice pentru firme sunt alcătuite de obicei din doi termeni nu
numai compatibili și complementari semantic, ci și din termeni care să sugereze o activitate
de producție, comercială și de servicii de excepție. Iulius Mall ar trimite la o tradiție antică,
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cuvânt mall din structura actuală a complexului comercial fiind întâlnit în Roma antică5, fiind
asociat astăzi cu numele de familie Iulius (ginta Iulia), element component al unui triplex
nomen: Caius Iulius Caesar, invită la cumpărături ample de familie, pornind de la
multitudinea activităților comerciale desfășurate într-un mall. Denumirea Arta eleganței
sugerează oferta unor servicii de excepție din domeniul saloanelor de înfrumusețare, artă cu
sensul grecesc de meșteșug atrăgând magnetic conținutul perfect compatibil al cuvântului
eleganță. Asocierea celor doi termeni presupune existența în respectivul salon de
înfrumusețare a unor aparate de ultimă generație care să asigure o eleganță în ton cu moda .
Chiar denumirea firmei de consultanță economică, Reving consulting – Contribuție la
succes, formată din asocierea a două cuvinte englezești sugerează noutatea domeniului de
interes, anume cea a consultanței, precum și noutatea informațiilor vehiculate de aceasta.
Denumirea aleasă a respectivei firme contribuie la instaurarea unei încrederi deosebite în tot
ce intenționează să facă inițiatorul unei afaceri, garantând prin denumire siguranța și obținerea
unor sfaturi necesare unei afaceri de succes. Succesul unei afaceri incepe cu denumirea
potrivita a firmei si se finalizeaza cu derularea rapida a produselor sau serviciilor
În concluzie, noile tehnologii de tip comunicare, site web (alcătuit din pagini web
multimedia), formul, blogul etc., precum și sistemele electronice de comunicare, Chat-ul,
Twiter, faceboock-ul de firmă etc. determină redefinirea conceptelor complementare
economic: mass-media și afacere, a căror domenii comune de activitate și de desfășurare, în
perioada actuală, sunt mult mai diverse, mai nuanțate și mai bogate, relația comunicare
electronică informală și afacere de succes fiind imperativă și indestructibilă.
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