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Trăieşte ca şi cum ai muri mâine. Învaţă ca şi cum ai trăi veşnic.
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Niciun copac nu devine bine înfipt şi puternic altfel decât suportând mereu asaltul vântului.
Lucius Annaeus SENECA (4 î.Hr. – 65 d.Hr.)



Cercetarea ştiinţifică
- activitate prin care se dobândesc informaţii şi cunoştinţe despre univers

Funcţiile cercetării ştiinţifice: 

- cognitivă

- formativă

- informativă

Scopul cercetării ştiinţifice: asigurarea progresului civilizaţiei

Clasificare:
Cercetare ştiinţifică fundamentală: 
Cercetare ştiinţifică aplicată:



Funcţia cognitiva
- evaluare continuă, de aprofundare şi de dezvoltare a cunoaşterii, 
precum şi aplicaţii particulare în diferite domenii ale ştiinţei şi
tehnologiei.

Un corp scufundat intr-un lichid este impins de 
jos in sus cu o forta egala cu greutatea lichidului
dezlocuit.

Arhimede (287 – 212 BC)

- Descoperirea legilor dupa care se produc fenomenele din univers.
(legenda Arhimede – Evrika)



Calcularea circumferintei Terrei

Aristotel
(384 – 322 BC)

Eratostene
(276 – 194 BC)



Descoperiri epocale:
- inducţia electromagnetică (M. Faraday – 1831)
- structura atomului (E. Rutherford – 1911)
- structura dublu-helix ADN (J. Watson, F. Crick, M. Wilkins – 1953, Nobel 1962)



Funcţia formativa:
- dezvoltarea unor aptitudini, competenţe şi abilităţi umane
specifice activităţii de cercetare, de promovare a unui mod de gândire şi
acţiune specific şi de stimulare a lucrului în echipă, 
în cadrul unor comunităţi de cercetare locale, naţionale şi internaţionale. 

Procesul Bologna 
Sistem pentru compatibizarea calificarilor in invatamantul superior din spatial European

Echipe de cercetare

- Licenţă
- Masterat
- Doctorat



Funcţia informativa:
- Stimularea şi întreţinerea interesului opiniei publice şi, în particular, 
a persoanelor şi instituţiilor capabile şi disponibile să finanţeze cercetări ştiinţifice viitoare.

Diseminare rezultate cercetarii stiintifice:
- articole publicate
- cărţi de specialitate
- brevete de invenţie
- mass media



Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice:
- rapoarte de cercetare



Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice:

- comunicări orale



Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice:

- comunicări poster



STRUCTURA GENERALĂ A UNEI LUCRARI STIINTIFICE

1. Secţiunea de indexare: titlu, autori, aparteneţă, istoric, 
rezumat, cuvinte cheie, bibliografie

2. Secţiunea de conţinut: introducere, metode
experimentale, rezultate, discuţii, concluzii

3. Secţiunea suplimentară: Menţiuni, multumiri

4. Secţiune complementară: Anexe



Clasificarea lucrarilor stiintifice:
- Lucrare ştiinţifică de sinteză bibliografică (REVIEW)

- Lucrare ştiinţifică teoretică

- Lucrare ştiinţifică experimentală

Sinteza bibliografica - recenzii (Review paper): O lucrare de recenzie analizează succint 

progresele recente pe un subiect specific al cercetării active. Ar trebui să rezume starea 

actuală a cunoașterii subiectului prin discutarea constatărilor prezentate în lucrări 

de cercetare recente. Lungimea nu trebuie să depășească în mod normal 12000 de cuvinte și

20 de diagrame – aceasta corespunde la aproximativ 18 pagini de jurnal. 

Lucrare ştiinţifică experimentală (Research papers): O lucrare de cercetare prezintă rezultatele

investigațiilor pe un subiect relevant. Lungimea nu trebuie să depășească în mod normal

8000 de cuvinte și 12 diagrame - aceasta corespunde la aproximativ 12 pagini de jurnal. 

Comunicări scurte (Short communications): O scurtă comunicare informează comunitatea

științifică despre cercetările recente, pe care autorii doresc să le publice cât mai repede

posibil, fără a scrie o lucrare de cercetare detaliată. Lungimea nu trebuie să depășească în

mod normal 3000 de cuvinte și 4 diagrame - aceasta corespunde la aproximativ 4 pagini de

jurnal.

Lucrare ştiinţifică teoretică (Theoretical paper) - au ca obiective prioritare dezvoltarea şi 

aplicarea unor noi idei, metode, modele matematice sau teorii. Ipotezele emise sunt demonstrate 

matematic sau fenomenologic.
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Structura unei lucrări ştiinţifice experimentale:

- Titlu
- Autori
- Apartenenţa autorilor
- Abstract 
- Keywords
- Introduction
- Experimental part (details)
- Results and discussion
- Conclusions
- Acknowledgement
- References



Steven Pinker, Simţul stilului – Ghid de scriere pentru
oamenii inteliganţi din secolul 21, Editura Publica, 2015.
Steven Pinker, The Sense of Style – The Thinking Persons’s
Guide to Writing in the 21st Century, Penguin, New York, 2014.

Cerinţe fundamentale la redactare: 
- claritate
- adecvare
- noutate



Etica cercetării ştiinţifice:

- proprietarul rezultatelor cercetării ştiinţifice

- recunoaşterea contribuţiilor ştiinţifice

- codul de etică al UPT

Dreptul de autor (copyright): este o formă de proprietate

intelectuală care conferă autorului unei lucrări originale

priorităţi exclusive pentru o anumită perioadă, referitoare

la publicare, distribuţie (comercializare), adaptare (pentru

cinematografie sau TV). După această perioadă opera intră

în patrimoniul public. Copyrightul are ca scop asigurarea

controlului şi profitului pentru autori. In felul acesta este

încurajată creaţia ştiinţifică şi artistică. 

Durata: 50 – 100 de ani de la moartea autorului.

Plagiatul: însuşirea fără drept a calităţii de autor al unei

opere ştiinţifice, literare, muzicale, de artă plastică sau,

în general, orice creaţie intelectuală. Noţiunea de plagiat

include nu numai însuşirea textului, ci şi a ideilor altui autor,

fără a-l cita şi prezentarea lor drept creaţii personale. 

Plagiatul reprezintă o infracţiune.



Codul de etica al UPT - Art 37

Pot constitui abateri de la normele de bună conduită în măsura în care nu constituie infracțiuni

potrivit legii penale, următoarele fapte descrise de Legea nr. 206/2004:

1. confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, 

ca date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate 

obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;

2. falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe 

calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;

3. îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetare-dezvoltare a 

altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile de cercetare-dezvoltare, 

prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, 

a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor

organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, 

realizarea sau finalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare.

4. plagiatul;

5. autoplagiatul;

6. includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori care 

nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea unor coautori care au contribuit 

semnificativ la publicaţie;

7. includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul acesteia;



8. publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, 

teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;

9. introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele de 

candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru 

posturi de cercetare-dezvoltare,

10. abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor

persoanelor din subordine;

11. abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale 

din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;

12. abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor 

persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii 

materiale pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;

13. abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate 

asupra persoanelor din subordine;

14. obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică, a unei comisii de analiză în cursul unei 

analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;



Experimental part

Redactarea sectiunii “Experimental part”se face pornind la unul dintre
principiile de baze ale elaborarii lucrarilor stiintifice:

Orice lucrare stiintifica trebuie sa poata fi verificata de alti cercetatori, 
adica experimentele trebuie sa fie reproductibile, fapt care garanteaza validitatea rezultatelor.

- materialele folosite, indicatori de calitate, furnizori, conditionare si depozitare,
- aspecte teoretice ale metodelor aplicate, formule de calcul, standarde, norme specifice,
- descrierea completa si exacta a echipamentului si a tehnicilor folosite,
- prezentarea in mod exhaustiv a conditiilor de lucru si a operatiilor executate,
- parametrii urmariti experimental,
- modul de prelucrare si interpretare a datelor experimentale, tehnici statistice utilizate,
- informatii asupra soft-urilor folosite (licenta!!!)

Cerinte:
- prezentarea sa fie succinta si clara,
- verbele folosite sa fie la timpul trecut!









Results and discussion

Sunt prezentate datele obtinute de autori sub forma de:
- tabele,
- grafice,
- diagrame.
Se vor evita redundantele in prezentare.

Este sectiunea in care sunt anuntate descoperirile autorilor

In mod obligatoriu se includ si rezultatele negative.

Be sure to include negative results –
writing a results section without them not only invalidate the paper,
but it is extremely bad science.



Unitati de masura - Sistemul International de Unitati

- Unitati fundamentale



Unitati derivate



Prefixe pentru unitati



0.000000123 m  0.12310-6 m 1.2310-7 m

Atentie la prezentarea valorilor numerice: cifre semnificative!!!

0.3452756489 V  0.3453 V  0.345 V

pH = 7.67895  pH = 7.68  pH = 7.7



kg ∙m

s2
kg m s-2

Prezentarea unitatilor de masura

Notatii si abrevieri

Temperatura:                               t              T

Energie:                                        E W

Curent:                                          I                  i

SEM – scanning electronic microscopy; 
TEM – transmission electronic microscopy,
DNA – dezoxiribinucleic acid,
NMR – nuclear magnetic resonance











Succes la redactarea articolelor!

Circa 10.000 reviste WEB of SCIENCE (cu Factor de 
Impact) asteapta articolele dumneavoastra!
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Pixuri pentru cei care termină şcoala online!



Va multumesc pentru atentie!


