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EIACSDR

Temele lecţiei 

Diseminarea rezultatelor cercetării științifice – Partea I –

Etica în comunicarea științifică. 

Strategii în comunicare și deontologia comunicării.

1. De ce “comunicare ştiinţifică”? (cursul 4)

2. Etapele strategice ale procesul de comunicare a unei 

lucrări ştiinţifice (cursul 4)

3. Elaborarea (conceperea) unei lucrări ştiinţifice
3.1. Stabilirea  elementelor strategice ale comunicării (cursul 4)

3.2. Structurarea rezultatelor cercetării (cursul 4)

3.3. Structurarea lucrării ştiinţifice



Concepere Redactare
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Comunicare

3. Elaborarea unei lucrări ştiinţifice (continuare):

Structurarea lucrării ştiinţifice (redactarea)

Elaborarea unei lucrări ştiinţifice

 R1 - aprofundarea planului cadru al lucrării

 R2 - redactarea primară a manuscrisului 

 R3 - redactarea finală a manuscrisului lucrării



Aprofundarea planului cadru al viitoarei lucrări

R1 - Aprofundarea planului cadru al viitoarei lucrări

a. Autoevaluarea conţinutului ştiinţific al lucrării 

b. Prezentarea materialului probatoriu

c. Terminologia, simbolurile şi unităţile de măsură
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Aprofundarea planului cadru al viitoarei lucrări

a.  Autoevaluarea conţinutului ştiinţific al lucrării 

Conţinut

– corectitudine;

– integralitate şi 

coerenţă;

– concordanţă şi 

consistenţă.

Stil de 

redactare

– viziune echilibrată, 

măsură, formulări 

aplicabile;

– structură logică;

– limbaj ştiinţific fără 

abuz de acronime.

– tehnoredactare;

– punere în pagină, ini-

ţiativă în limitele restric-

țiilor de tehnoredactare;

– reproducere;

– imprimare.

Elemente de impact ale articolului 

ştiinţific

Mod de 

prezentare
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Coerenţă - legătură strânsă (și armonioasă) între părțile sau elementele 

unui întreg [lat..cohaerentia] .

Concordanţă - Acord, potrivire [fr. Concordance].

Consistenţă - soliditate, tărie, fermitate, însușire a unui sistem  axiomatic 

de a nu fi contradictoriu [fr. consistance, it. Consistenza] .



Aprofundarea planului cadru al viitoarei lucrări

Întrebări esenţiale pentru autoevaluare:

1. Rezultatele disponibile sunt suficiente?

2. Situaţia constatată este acceptabilă sau inacceptabilă?

( Analiză SWOT a lucrării bazată pe o foarte bună 
informare şi pe luciditate)

(V. http://ro.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT, în ideea că 
analiza SWOT poate fi generalizată spre orice alte domenii 
în faza de proiectare a unei acțiuni.)

3. Dacă situaţia reală este inacceptabilă, ce poate, ce merită şi 

ce trebuie făcut, pe termen scurt şi, eventual, lung?
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT


Aprofundarea planului cadru al viitoarei lucrări

b. Forme de prezentare a materialului probatoriu

Material probatoriu  = fapte şi argumente asociate transmiterii 
mesajului principal al lucrării

 prin text propriu-zis

varianta principală, cea mai simplă şi cea mai accesibilă, pentru punerea în 

valoare a ideilor şi probelor unui articol ştiinţific 

 prin ecuaţii matematice
varianta specifică probelor bazate pe demonstraţii matematice, respectiv pe

corelaţii cantitative între diferite mărimi, exprimate prin funcţii analitice sau

numerice, stabilite prin demonstraţii sau empiric 

 sub formă de tabele
varianta prioritară, uneori singura posibilă, de organizare logică şi 

prezentarea concentrată a unei mulţimi de date numerice precise, 

de tipuri repetitive şi/sau de mare volum

 sub formă de reprezentări vizuale denumite generic figuri
modalitatea cea mai adecvată de prezentare şi caracterizare sintetică şi 
intuitivă pentru conexiuni, echilibre, distribuţii, stări momentane, evoluţii   
temporale, tendinţe de evoluţie a sistemelor, planuri de idei, focalizare de idei.  
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Aprofundarea planului cadru al viitoarei lucrări

Cerinţe principale pentru prezentarea materialului probatoriu:

 reprezentarea elementelor de informaţie şi cunoaştere disponibile 

într-o formă clară, concisă, interesantă, plăcută ochiului şi minţii;

 integrarea firească a probelor şi a informaţiilor asociate acestora în 

structura şi logica internă a articolului şi a secţiunilor acestuia;

 înţelegerea autonomă, fără trimiteri sau lecturi suplimentare, a 

semnificaţiei probelor prezentate, în condiţiile unei independenţe 

relative a textului propriu-zis de materialul ilustrativ şi reciproc;

 posibilitatea studierii şi aprofundării mulţimii elementelor probatorii 

dintr-un articol atât secvenţial, în ordinea apariţiei lor, cât şi 

cvasialeatoriu.
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Aprofundarea planului cadru al viitoarei lucrări

c. Terminologia, simbolurile şi unităţile de măsură  

 Termeni de specialitate şi simboluri asociate acestora –

termeni şi simboluri care definesc mărimi şi proprietăţi caracteristice ale 

fenomenelor, proceselor, obiectelor şi sistemelor supuse investigaţiei 

 termeni şi simboluri standardizate la nivel naţional şi / sau internaţional

 termeni şi simboluri consacrate şi promovate prin consensul membrilor 

diferitelor comunităţi ştiinţifice

 termeni și simboluri introduse ad hoc de autor.

Simbol - Semn convențional sau grup de semne convenționale folosit în 

știință și tehnică și care reprezintă sume, cantităţi, operaţii, fenomene,

formule etc. [lat. Symbolum];

AD-HÓC - Anume pentru acest scop, de circumstanță.
9



Aprofundarea planului cadru al viitoarei lucrări

 Precizarea notaţiilor, acronimelor şi abrevierilor utilizate în lucrare se 

poate face prin: text, tabele sau nomenclatoare.

Notaţie - Sistem de semne grafice convenționale (litere, cifre etc.) adoptat 

într-o ramură a științei sau într-un domeniu de activitate. [lat. Notatio];

Acronim - Cuvânt format din prima sau primele litere ale cuvintelor care 

compun o sintagmă, o expresie, un titlu etc. [fr. acronyme];

a Abrevia - A prescurta un cuvânt, un titlu etc.; a exprima ceva printr-o 

prescurtare, a face mai scurt prin reducerea numărului de litere sau de 

silabe;. [lat. abbreviare]. 

Unităţi de măsură ale mărimilor fizice – sistemul internaţional de 

mărimi şi unităţi ISO (în afara unor situații de excepție).
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Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

R2 - Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

a. Logica internă a viitoarei lucrări

b. Succesiunea redactării secţiunilor

c. Redactarea propriu-zisă a manuscrisului 

d. Evitarea coliziunii cu plagiatul şi autoplagiatul
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Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

Secţiuni de INTRARE Secţiuni de CONŢINUT Secţiuni de IEŞIRE

1. Titlu

2. Autori

3. Cuvinte- cheie

4. Rezumat
5. Introducere

6. Metode şi mijloace

de investigaţie

7. Rezultate

8. Discuţii

9. Concluzii finale

(Pentru punctele 6, 7 şi 8 există 

diverse alte variante)

10. Menţiuni / Mulţumiri

11. Referinţe bibliografice

12.  Anexe

a. Logica internă a viitoarei lucrări

12



Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

Funcţia logică îndeplinită: convinge cititorul interesat, prin informaţii şi justificări 

pertinente, că există o problemă ştiinţifică sau/şi tehnologică importantă şi de 

actualitate, pentru care articolul în cauză oferă soluţii rezonabile. Introducerea

creează referenţialul lucrării şi poziţionează cercetarea comunicată în referenţialul 

creat.

Conţinut:

 enunţă problema tratată în articol;

 descrie, pe bază de referinţe bibliografice, evoluţia şi stadiul actual al cercetărilor în 

domeniul abordat; (de regulă se citează 75% - 90 % din bibliografia lucrării)

 argumentează şi caracterizează necesitatea dezvoltării de noi cercetări;

 defineşte obiectivele prioritare ale cercetării prezentate în articol în noile cercetări 

identificate mai sus ca cercetări necesare;

 trece în revistă metodele şi mijloacele de investigaţie care vor fi utilizate pentru 

atingerea acestor obiective, folosind, după caz, referinţe bibliografice;

 estimează informativ rezultatele care se obțin în lucrare. 

Extensie recomandată: maximum 2 pagini tipărite 13



Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

Funcţie logică îndeplinită: transmite informaţiile şi cunoştinţele necesare şi 

suficiente unui specialist competent al domeniului investigat pentru a reda

cercetarea efectuată şi a regăsi rezultatele prezentate în articol.

Conţinut: 

 Prezintă, de o manieră structurată logic și inteligibilă, concepţia de ansamblu a 

cercetării efectuate; după caz, structurarea poate fi sintetizată în organigrame;

 defineşte sistemul supus cercetării, i.e.: rol, structură, ieşiri (funcţiile de răspuns 

căutate), intrări (factorii de influenţă), stările şi regimurile sistemului (parametrii de 

stare şi evoluţiile care prezintă interes); 

i.e. - abrevierea lui id est (adică; și anume)

 descrie metodele de cercetare ştiinţifică care vor fi aplicate; 

 justifică şi caracterizează mijloacele de cercetare utilizate din punct de vedere 

substanţial (materiale), constructiv-funcţional (echipamente de procesare, de 

măsură şi control etc.) şi operaţional (programe de modelare sau simulare, 

programe de achiziţie, procesare şi reprezentare grafică a datelor de măsurare etc.); 
14



Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

Funcţie logică îndeplinită: sintetizează rezultatele ştiinţifice ale cercetării 

efectuate, care pot fi corelate cu mesajul principal al articolului şi care 

condiţionează validarea sau infirmarea acestuia 

Conţinut: 

 prezintă într-un mod sistematic, logic structurat, după criterii tematice, ierarhice 

sau cronologice, indicatori de sinteză (medii, dispersii, intervale de încredere 

etc.) ale datelor de măsurare, metodologiile și algoritmii imaginați, cu ipotezele 

lor de fundamentare, precum şi alte rezultate semnificative ale cercetării tratate 

în articol;

 evidenţiază prin text, ecuaţii matematice, tabele şi figuri, evitând orice 

interpretări, domenii şi tendinţe de variaţie ale datelor de măsurare sau de 

simulare caracteristice sistemului investigat.
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Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

Funcţie logică îndeplinită: interpretează rezultatele cercetării în raport cu 

obiectivele şi ipotezele asumate, cu rezultatele altor cercetători şi cu cerinţele 

dezvoltării viitoare a domeniului investigat.

Conţinut: 

 trece în revistă, confruntă şi corelează mulţimea ideilor şi probelor prezentate în 

articol; 

 caută şi propune explicaţii plauzibile pentru concordanţa / discordanţa dintre idei şi 

probele disponibile; 

 dezvoltă procese de inferenţă inductivă şi deductivă asupra rezultatelor cercetării şi 

estimează limitele de valabilitate ale acestora; 

 identifică sursele de erori care pot afecta acurateţea şi credibilitatea rezultatelor 

prezentate; 

 evaluează importanţa ştiinţifică şi tehnologică a concluziilor cercetării; 

 evidenţiază semnificaţia contribuţiilor personale ale autorilor în cercetarea realizată. 

Extensie recomandată: maximum 4 pagini tipărite 

Inferenţă - Operație logică de derivare a unui enunț din altul, prin care se admite o 

judecată în virtutea unei legături a ei cu alte judecăți considerate ca adevărate. 

[inférence, cf. lat. inferre – a duce] 16



Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

Funcţie logică îndeplinită: prezintă actualitatea, semnificaţia şi importanţa 

rezultatelor cercetării şi implicaţiile acestora în raport cu starea prezentă şi 

evoluţia viitoare a problematicii investigate. 

Conţinut: 

 selectează şi expune succint concluziile principale ale cercetării efectuate; 

 subliniază şi argumentează noutatea, valoarea şi aplicabilitatea rezultatelor 

obţinute; 

 estimează căile şi consecinţele posibile ale valorificării ştiinţifice sau/şi 

tehnologice a acestor rezultate; 

 indică cercetările viitoare necesare pentru consolidarea şi generalizarea 

rezultatelor relevante ale cercetării prezentate în articol. 

17



Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

b. Succesiunea redactării secţiunilor

1. Titlu

2. Introducere

3. Metode şi mijloace 

de investigaţie

4. Rezultate

5. Discuţii

6. Concluzii

7. Rezumat

1. Metode şi mijloace

de investigaţie

2. Rezultate

3. Discuţii 

4. Concluzii 

5. Introducere

6. Rezumat

7. Titlu

a) b)

Plan  cadru  aprofundat  al  articolului  ştiinţific

Manuscris  primar al articolului ştiinţific

18
Pentru situațiile în care autorii scriu pentru prima dată o lucrare 

într-un anumit domeniu se recomandă varianta b).



Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

c. Redactarea propriu-zisă a manuscrisului

Obiectiv strategic:

 prezentarea logic structurată, completă şi cât mai riguroasă a 

conţinutului ştiinţific al viitorului articol

Obiectiv imediat:

 punerea în operă a unei versiuni iniţiale a manuscrisului, care 

să includă tot ceea ce se consideră important şi indispensabil în 

mulţimea datelor şi rezultatelor cercetării efectuate
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Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

Recomandări pentru redactarea versiunii inițiale a manuscrisului:

 redactare ghidată de mesajul principal şi planul cadru aprofundat al articolului;

 redactare cursivă, fluentă, similară unei prezentări orale adresată unui prieten,

coleg de breaslă, competent şi interesat;

 redactare în flux continuu, cât mai completă, chiar redundantă, fără restricţii de 

spaţiu alocat;

 redactare rapidă, orientată către problemele de fond şi mai puţin către cele legate 

de forma, stilul şi gramatica exprimării; 

 redactare într-un limbaj natural, colocvial, suficient de precis;

COLOCVIÁL, -Ă adj. (despre vorbire, stil) de conversație (familiară)

 redactare echilibrată, bazată pe obiectivitate, onestitate şi modestie în evaluarea şi 

prezentarea cunoştinţelor şi opiniilor proprii.

20



Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

După terminarea redactării iniţiale: 

 reveniri imediate pentru completări, clarificări şi explicitări, care să facă 

manuscrisul lizibil şi inteligibil

 traversarea manuscrisului „de la A la Z”, pentru verificarea continuităţii logice a 

secţiunilor şi paragrafelor existente 

 trimiterea manuscrisului  la membrii echipei de cercetare în vederea unei 

examinări critice, constructive a acestuia

PARAGRÁF, paragrafe, s. n. 1) Diviziune a unui text, mai mică decât capitolul, care 

începe din alineat (fiind reprezentată prin semnul grafic § și numerotată). 2. Pasaj al unei lucrări 

despărțit de restul textului printr-un alineat nou (și printr-un semn grafic special); fragment (unitar) 

dintr-un text care cuprinde o anumită idee.

ALINEÁT, alineate, s. n. Rând într-un text care începe mai la dreapta decât celelalte, 

pentru a marca schimbarea ideii; fragment de text care începe cu un asemenea rând.

După o „deconectare” de câteva zile,

 revenirea asupra textului iniţial, efectuându-se revizuiri succesive până la 

realizarea unui nivel acceptabil al redactării primare a manuscrisului 

21Adeseori „alinierea la dreapta” este înlocuită de „alinierea prin distanțare față de rândul 

anterior” (v. la pag. 9 redactarea explicării termenilor: Notație, Acronim, a Abrevia).



Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

d. Evitarea coliziunii cu plagiatul şi autoplagiatul

Plagiatul = formă de furt intelectual

 LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004 (actualizată) privind buna 

conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 

inovare (actualizată până la data de 28 ianuarie 2016) 

[http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52457, accesare în 

09.04.2019] :

Art. 2:

“ (2) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 

lit. b), în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii 

penale, includ: a) plagiatul; b) autoplagiatul; … “

 Art. 4:

“ (1) În sensul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi după 

cum urmează:

…………………………
22



Redactarea primară a manuscrisului viitoarei lucrări

d) plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, 

inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, 

date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere 

scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona 

acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;

e) autoplagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare 

orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, 

date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere 

scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, 

fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale.

…………………………………….. “

Sursele bibliografice nereferite (neapelate) pe parcursul lucrării nu 

absolvă autorul (autorii) de plagiat. Dimpotrivă, induc suspiciuni de 

plagiat.

23



Redactarea finală a manuscrisului viitoarei lucrări

R3 - Redactarea finală a manuscrisului viitoarei lucrări

a. Referinţele bibliografice

b. Stilul ştiinţific de redactare

c. Redactarea finală propriu - zisă

24



Redactarea finală a manuscrisului viitoarei lucrări

a. Referinţele bibliografice

Variante uzuale:

 sistemul „nume prim autor în ordine alfabetică - anul publicării”;
Bejan, A. 1988. Advanced Engineering Thermodynamics. Wiley, New York.

Bejan, A. 1994. Engineering advances on finite-time thermodynamics. Am. J. Phys. 62:11-12.

Bucher, M. 1986. New diagram for heat flows and work in a Carnot cycle. Am. J. Phys. 54:850-851.

Curzon F.L., Ahlborn B., 1975, Efficiency of a Carnot engine at maximum – power conditions, Am. J. 

Phys., 43: 22-24.

 sistemul „număr de ordine introdus în lista alfabetică a numelor primului 

autor”;
[1] Berthelot, J – M., - Materiaux composites, Comportament mecanique et analyse des structures, 

Paris, 1996.
[2] Cicală, E. – Metode de prelucrare statistică a datelor experimentale, Ed. Politehnica Timişoara, 

1999.
[3] Cicală, E. – Optimizarea proceselor de tăiere conturată cu laser a materialelor. Teză de doctorat, 

Universitatea Politehnica, Timişoara, 1997.
[4] David, I., Gubencu, D., Malaimare, G. – Toleranţe şi control dimensional, Îndrumător de 

laborator, Editura Politehnica Timişoara.

25



Redactarea finală a manuscrisului viitoarei lucrări

 sistemul „număr de ordine în succesiunea citărilor în textul articolului”;
[1] CHEN J. "The optimum performance characteristics of a four temperature level irreversible 

absorption refrigeration at maximum specific cooling load", J. Phys. D, Applied Physics, 

1999, 32(24), p 3085-3091.

[2] ZHENG T., CHEN L., SUN F., WU C., "Performance of a four heat reservoirs absorption 
refrigerator with heat resistance and heat leak", International Journal Ambient Energy, 2003, 24 
(3), p. 157-168.

[3] HAJ TALEB, FEIDT M., "Analyse parametrique de la performance optimale d'une machine 
frigorifique quadritherme (Parametric analysis of the optimal performance of 4 heat reservoirs 
machine)", Proceedings COFRET'04, 22-24.04.2004, Nancy, France

Menţionarea scrisă a surselor de idei şi fapte noi, uneori cu scurte 

referiri retrospective sau autoevaluative, este o obligaţie de deontologică 

şi, implicit, o probă de onestitate personală. (Deontologie - etică 

profesională). 

 Menţionarea articolelor proprii ale autorului în lista de referinţe bibliografice 

a unui nou articol trebuie făcută cu reţinere şi moderaţie.

 Introducerea în  lista de referinţe bibliografice, din raţiuni de complezenţă 

sau reciprocitate, a unor lucrări ştiinţifice care nu au fost efectiv utilizate în 

articolul considerat, contravine principiilor deontologice ale comunicării 

ştiinţifice.
26



Redactarea finală a manuscrisului viitoarei lucrări

b.  Stilul ştiinţific de redactare

Exigenţe principiale:

 o viziune neutră, echilibrată asupra conţinutului articolului ştiinţific  

(echilibru dintre fond şi formă, dintre idei şi probe, dintre general şi particular, 

dintre text, ecuaţii matematice şi material ilustrativ, dintre opinii proprii şi 

opinii ale altor cercetători etc.)

 o structurare logică pe secţiuni, sub-secţiuni şi paragrafe a problematicii 

de cercetare abordate, care să favorizeze coerenţa şi cursivitatea întregii 

expuneri 

 un limbaj adecvat comunicării ştiinţifice, un limbaj profesional elevat, în 

evoluţie continuă pe plan naţional şi internaţional

27



Redactarea finală a manuscrisului viitoarei lucrări

Caracteristici

 Obiectivitate

 Sobrietate

 Claritate

 Accesibilitate

 Originalitate

 Eufonie

 Eleganţă

 Precizie

 Concizie

 Forţă

 Coerenţă

 Unitate

Caracteristici 

principale ale 

stilului ştiinţific

28

Eufonie - succesiune armonioasă de sunete în silabele unui

cuvânt, unei fraze, cu efect auditiv plăcut. [lat., gr. Euphonia]



Redactarea finală a manuscrisului viitoarei lucrări

c. Redactarea finală propriu - zisă

Obiectivul prioritar al redactării finale: verificarea şi definitivarea manuscrisului 

primar al articolului ştiinţific corespunzător cerinţelor stilistice, gramaticale, 

ortografice, ortoepice şi de punctuaţie

Etape:

 verificarea coerenţei şi clarităţii manuscrisului primar la nivelul textului integral şi la 

nivel de secţiuni şi paragrafe, fraze şi propoziţii, tabele şi figuri

 evaluarea obiectivităţii, sobrietăţii, preciziei şi conciziei manuscrisului primar

 verificarea unităţii, accesibilităţii şi corectitudinii limbajului utilizat în redactarea 

primară;

Activităţile de verificare, revizuire (chiar regândire) şi definitivare a 

manuscrisului primar al unui articol ştiinţific au ca obiectiv principal satisfacerea 

interesului, aşteptărilor şi exigenţelor viitorilor cititori. De aceea, se recomandă ca 

autorii să recitească articolul din postura unui cititor interesat și să încerce să 

evalueze dacă prin parcurgerea articolului cititorul poate sintetiza aspectele pe care 

autorul a dorit să le transmită. 29



Redactarea finală a manuscrisului viitoarei lucrări

Remarci

 În cazul în care intenționăm ca tema articolului să stea și la baza unui 

brevet de invenție este obligatoriu ca înainte de scrierea lucrării să ne 

însușim condițiile de brevetare pentru a lua o decizie cu privire la modul de 

valorificare a rezultatelor: i) numai articol, ii) numai brevet, iii) brevet și articol 

(în această succesiune), iv) articol și brevet (în această succesiune).

 Orice articol este purtător de informație în mai multe planuri. În afara 

„planului vizibil” la care ne-am referit pe parcursul lecției, există, aproape 

întotdeauna, și un „plan care nu este vizibil” în care se situează informații pe 

care nu am intenționat să le transmitem. Se recomandă ca la redactarea 

finală să încercăm să reflectăm și la acest aspect.

 Articolele nu sunt lucrări cu caracter didactic și nu sunt nici cărți!
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