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inTroducErE

Metodologia cercetării științifice este o parte integrantă a oricărei științe, a instru-
mentului său intelectual, pe care ar trebui să îl dețină oricine este implicat în procesul 
de cercetare. 

Fiecare cercetător aplică propriile abordări, metode și procedee de prelucrare a 
informației și o tehnologie individualizată de muncă intelectuală. Totuși, în po-
fida acestui specific, există un nucleu care cuprinde principalul – modalitățile de 
soluționare a problemelor existente și generarea ideilor noi. În consecință, fiecare in-
divid are dreptul la propriul raționament, însă important este ca raționamentul să fie 
construit corect, soluția găsită să fie originală, iar acțiunea de cercetare să fie finaliza-
tă prin concluzii logice și recomandări eficiente.

Perioada de formare în instituțiile de învățământ superior se încheie cu o activi-
tate de cercetare, concretizată în elaborarea, redactarea și susținerea unei lucrări de 
calificare. În această perioadă studenții se confruntă cu o multitudine de întrebări 
asociate cu conținutul și redactarea acestei lucrări. Prin urmare, manualul de față a 
fost conceput ca suport de formare metodologică pentru cei care doresc să elaboreze o 
lucrare de calitate la ciclul I – Licență și ciclul II – Master.

Scopul acestui manual este de a ajuta tinerii cercetători să înțeleagă logica internă 
a procesului de cercetare economică, să-și perceapă aspectele etice care apar la diferite 
etape ale procesului de cercetare, să-și dezvolte abilități de cercetare în conformitate 
cu tehnologia activității științifice și cultura metodologică existentă. 

Este cert că, în cercetarea economică, se pot aplica și alte metode și procedee de 
investigaţie decât cele expuse în această lucrare. Însă explicarea lor necesită însușirea 
unor cunoștinţe mai aprofundate, care vor fi obţinute în perioadele ulterioare. Din 
acest considerent manualul se axează pe metodele care pot constitui o bază de por-
nire în cercetarea știinţifică. Astfel, manualul propus poate deveni un ghid practic în 
realizarea cercetării științifice economice, fără a avea pretenția trasării unui model 
universal de cercetare științifică.

Conținutul manualului este încadrat în opt capitole, în care etapele interdepen-
dente ale unui unic proces de cercetare sunt caracterizate în ordine logică.

Primul capitol analizează procesul de cercetare ca element al unui proces cognitiv 
unitar. Cel de-al doilea capitol cuprinde etapele de inițiere a cercetării, inclusiv iden-
tificarea componentelor sale cheie, cum ar fi: „problema de cercetare”, „întrebarea de 
cercetare”, „scopul cercetării”, „obiectivele de cercetare”. Al treilea capitol se concen-
trează pe analiza problemelor apărute la etapa de documentare și la pregătirea unei 
sinteze bibliografice. Într-o formă accesibilă sunt relatate aspecte legate de procedura 
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de selecție și analiza critică a surselor bibliografice și problemele etice ale documentă-
rii bibliografice. Al patrulea capitol este dedicat problemelor și principiilor de selecție 
a strategiilor și metodelor de cercetare. Capitolul al cincilea familiarizează cititorii cu 
metodele generale de colectare a datelor empirice, atât sub aspect general, cât și în ra-
port cu domeniile specifice. Ca o continuare logică a acestui capitol sunt următoarele 
două: al șaselea, în care sunt prezentate metodele de analiză a datelor colectate și al 
șaptelea, dedicat metodelor de interpretare teoretică a datelor analizate. În capitolul 
al optulea, accentul se pune pe regulile generale de redactare a unui text științific, 
folosind limbajul academic, precum și pe prezentarea verbală a rezultatelor cercetării.

Sub aspect didactic, manualul prezintă o utilitate sporită. La fiecare etapă de cer-
cetare cititorul va putea să se familiarizeze, prin exemplele propuse, cu modul de 
aplicare a tehnicilor și procedeelor de cercetare, precum și cu cele mai bune practici 
și recomandări de redactare și comunicare a rezultatelor cercetării. Materialul teo-
retic este completat cu sarcini pentru lucrul individual, care respectă curriculumul 
cursului universitar „Etica și metodologia cercetării economice” și include, la fiecare 
capitol, un set de elemente cu caracter aplicativ: cuvinte-cheie, întrebări de control, 
teste-grilă, studii de caz, texte de comentat. Sperăm că aceasta va contribui la sporirea 
operaţionalizării cunoștinţelor teoretice asimilate și va favoriza dezvoltarea unor abi-
lităţi specifice activităţii de creaţie știinţifică, caracteristice unui Homo academicus.

Materialul prezentat în manual a fost testat într-o audiență largă a studenților în 
procesul predării cursului „Metodologia și etica cercetării economice”. Baza acestui 
manual a fost o versiune revizuită și substanțial modificată a manualului E. Feuraș 
„Metodologia cercetării economice”, Chișinău, Ed. ASEM, 2007.

Ne exprimăm întreaga gratitudine faţă de referenţii știinţifici dr., conf. univ.  
A. Tomșa, dr., conf. univ. R. Borcoman, dr., hab., prof. univ. A. Cotelnic, dr. hab., prof.
univ. B. Chistruga, dr. hab. I. Crotenco.

Acest manual se adresează studenților și tuturor celor care se confruntă cu necesi-
tatea de a desfășura activități de cercetare. Mulţumim anticipat tuturor utilizatorilor 
acestui manual, ale căror sugestii vor fi binevenite în vederea perfecţionării ulterioare 
a lucrării.



 9

 Capitolul 1. știința și cercetarea științifică

studiind acest capitol, veți putea:
 defini știința și delimita condițiile care o generează;
 înțelege funcțiile și principiile cunoașterii științifice;
 defini cercetarea științifică; 
 cunoaște funcțiile și normele pe care se bazează cercetarea 

științifică;
 delimita etapele efectuării cercetării științifice în domeniul 

economic.

1.1. știința și caracteristicile ei definitorii

Una dintre caracteristicile principale care deosebește specia umană de celelalte 
specii este procesul de cunoaștere. El poate fi definit ca „act prin care gândirea în-
cearcă să ordoneze rezultatele percepțiilor unui obiect asupra căruia se concentrează 
simțurile”1. De fapt, anumite cercetări și experimente efectuate de etologi au demon-
strat că unele animale superioare dispun de capacitatea de a se comporta inteligent 
în funcţie de necesităţile naturale sau de împrejurările în care trăiesc. Totuși, singura 
fiinţă capabilă să desfășoare o cunoaștere raţională și sistematică, întemeiată pe utili-
zarea limbajului, rămâne a fi omul. 

Cunoașterea este un proces complex prin care oamenii își construiesc idei, con-
cepte, teorii despre realitatea înconjurătoare. Rezultatul procesului de cunoaștere sunt 
cunoștințele.

Există mai multe modalităţi de obţinere a cunoștinţelor:

Figura 1.1. Modalități de obținere a cunoștințelor

1 Conceptul de cunoaștere. http://socioumane.ro/blog/ionelcioara/files/2010/10/1-ce-este-cu-
noasterea.pdf

intuiție și 

imaginație

cunoștințe

raționamente 
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cercetare 

științifică

experiență 

personală



10 C a p i t o l u l  I

Știința care studiază posibilitățile, modalitățile și legitățile oricărei cunoașteri, 
condițiile și criteriile de adevăr ale cunoștințelor se numește gnoseologie.

Pe măsura dezvoltării societății umane, rolul preponderent în obținerea cunoștin-
țelor l-a ocupat cercetarea științifică. Știința care studiază apariția, modalitățile și 
legitățile cunoașterii științifice se numește epistemologie.

O cunoaștere știinţifică autentică apare și se dezvoltă odată cu apariţia știinţei ca 
domeniu autonom de cunoaștere. În opinia lui Einstein, „știinţa este încercarea de a 
face diversitatea haotică a experienţelor noastre senzoriale să corespundă unui sistem 
de gândire uniform din punct de vedere logic”2. Sub aspect metodologic, preferăm, 
însă, o definiţie mai clară, și anume:

ȘTIINŢA
Ansamblu sistematizat de cunoștinţe dintr-un anumit 
domeniu de cunoaștere.

Condiţiile pe care un domeniu de cunoaștere trebuie să le respecte, pentru a fi 
considerat știinţă, sunt următoarele: 

1. să posede un obiect propriu de studiu și cunoaștere;

2. să dispună de un limbaj știinţific specific, capabil să exprime volumul de 
cunoștinţe din domeniul știinţei respective;

3. să dețină o metodologie de cercetare proprie, care ar putea permite cunoaș-
terea obiectului de studiu;

4. să aibă un caracter aplicativ3.

Funcțiile tradiţionale atribuite unei știinţe, inclusiv știinţei economice, sunt: 

Figura 1.2. Funcțiile științei ca domeniu de activitate

2 Popescu C.; Ciucur D. ș.a., Metodologia cercetării știinţifice economice, București, Ed. ASE, 
2006, p. 33.

3 Enăchescu C., Tratat de teoria cercetării științifice, Iași, Ed. Polirom, 2007.
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Pentru a descoperi, explica și anticipa procesele și comportamentele umane în 
știință este aplicat un metalimbaj specific. După cum consideră unii, că cu cât acest 
limbaj este mai sofisticat, cu atât cercetarea îmbracă o formă mai științifică. Este o 
eroare. Importantă este aplicarea corectă și univocă a elementelor metalimbajului 
științific, sensul celor mai frecvent utilizate elemente fiind prezentat în caseta 1.1:

Caseta 1.1. Metalimbajul știinţei

1. Fenomen – manifestare a unui lucru, proces, comportament din lumea reală.

2. Fapte – set de fenomene care pot fi generalizate. 

3. Noțiune (concept) – abstracție care reflectă caracterele esențiale și necesare ale unor 
fenomene, procese sau comportamente (produs, preț, venituri, adaptivitate la schimbări 
etc.). 

4. Categorie – noțiuni fundamentale și de maximă generalitate, care exprimă proprietățile 
și relațiile esențiale ale fenomenelor, proceselor și comportamentelor (materie, mișcare, 
spațiu, timp, raționalitate, eficacitate etc.).

5. Idee – fel de a înțelege un fenomen, proces, comportament.

6. Ipoteză – presupunere provizorie cu privire la relațiile existente între anumite procese și 
comportamente care se doresc a fi cunoscute.

7. Enunț – afirmație sau negație referitoare la relația dintre conceptele legate între ele în 
mod logic.

8. Raționament – operațiune mentală prin care dintr-un număr de afirmații se deduce o 
nouă afirmație, logic legată de celelalte.

9. Concepție – mod de abordare a unui proces sau comportament economic, fără 
prezentarea metodelor de cercetare.

10. Metodă de cercetare – procedee și instrumente utilizate pentru cunoașterea 
fenomenelor, proceselor și comportamentelor.

11. Lege economică – enunț prin care este surprinsă o relație generală, esențială, relativ 
constantă și repetabilă dintre anumite concepte (legea utilității marginale descrescânde, 
legea randamentelor neproporționale etc.).

12. Teorie științifică – sistem de concepte, metode și legi care descrie, explică și anticipează 
anumite procese și comportamente (teoria comportamentului consumatorului, teoria 
comportamentului producătorului etc.).

13. Principiu – element fundamental pe care se bazează o teorie științifică sau o normă de 
conduită (principiul Homo oeconomicus, care rezultă din legea minimului efort cu maxime 
rezultate).

14. Cunoaștere empirică – procesul de percepere și acumulare a faptelor.

15. Cunoaștere teoretică – procesul de generalizare a cunoștințelor, finalizat cu crearea unor 
noi concepții, modele și teorii.
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Cunoașterea științifică se bazează pe 3 principii de bază:

Figura 1.3. Principiile cunoașterii științifice4

Știința, ca mod de activitate, a trecut prin mai multe etape de dezvoltare5. Primele 
cunoștințe au rezultat din activitatea practică a comunităților umane, ele fiind aplicate 
pentru supraviețuire. În statele din Orientul antic (Egipt, India, China) a fost acumu-
lat un set inițial impunător de cunoștințe, care și-a găsit implementarea peste secole 
și milenii. În Egiptul antic existau biblioteci (cea mai cunoscută fiind biblioteca din 
Alexandria) și chiar un prototip de instituție științifică – „casa științei”, unde erau sto-
cate cele mai valoroase produse intelectuale din acele timpuri. Filosofii Greciei antice 
(Democritus, Platon, Aristotel) au fost primii care au încercat să înțeleagă apariția, 
esența și structura naturii, cosmosului și a societății, ei fiind supranumiți „fizicieni” 
(de la cuvântul grecesc „physis” – natură). Au fost propuse primele sisteme teoretice în 
geometrie (Euclid), mecanică (Archimede) și domeniul astronomiei (Ptolemeu).

În Evul Mediu, o contribuție uriașă la dezvoltarea medicinei, matematicii, astro-
nomiei, geologiei au adus-o savanții din Arabia și Asia Centrală (Ibn Sina, Biruni). În 
Europa medievală, o largă dezvoltare au cunoscut scolastica, alchimia și astrologia. 
Scolastica este un tip de filosofie religioasă, caracterizată prin dominarea totală a teo-
logiei și îmbinarea enunțurilor dogmatice cu cele rațional-logice. Alchimiștii conside-
rau că principala lor sarcină este găsirea modului de transformare, cu ajutorul „pietrei 
filosofale”, a metalelor simple în aur și argint. În acest mod alchimia a generat tradiția 
de experimentare, care a creat teren pentru apariția chimiei. Astrologii au crezut că 
după locația corpurilor cerești se poate prezice rezultatul oricărei acțiuni, precum și 
viitorul unor popoare sau indivizi. La o anumită etapă, astrologia a stimulat dezvolta-
rea astronomiei observaționale și a contribuit la dezvoltarea bazei ei experimentale. În 
Evul Mediu au apărut și primele universități europene: la Bologna (1119), Paris (1160), 
Oxford (1167), Cambridge (1209), Padua (1222), Neapole (1224). 

4 Новиков А.М.; Новиков Д.А., Методология научного исследования, Москва, Либроком, 
2010, p. 67-70. www.methodolog.ru

5 Пономарев А.Б.; Пикулева Э.А., Методология научных исследований, Пермь, Изд. 
Политехнического Университета, 2014, с. 11-14.
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Știința, în sensul modern al cuvântului, a început să se contureze în secolele XVI-
XVII. La Roma a fost creată prima Academie de Științe – Academia De Licey (1603), al 
cărei membru a fost G. Galilei. În Anglia a fost instituit principalul centru european 
de cercetare – Societatea Regală din Londra (1660), care, din anul 1665, a început să 
publice prima revistă științifică din lume – „Note filosofice”. Succesele științei din 
această perioadă (Galilei, Descartes, Newton și alții) au contribuit la faptul că ea a 
devenit o valoare culturală importantă. Prima revoluție științifică din secolele XVII-
XVIII a condus la formarea tabloului mecanicist al lumii.

Schimbări semnificative în organizarea cercetării (în primul rând în domeniul 
fizicii și chimiei) apar la mijlocul secolului al XIX-lea. Cercetătorii independenți 
sunt treptat înlocuiți cu laboratoare de cercetare, primele dintre ele fiind deschise la 
Universitatea din Leipzig, Goettingen, Heidelberg. Ulterior, multe laboratoare s-au 
transformat în institute de cercetare, fiind create condițiile necesare pentru apariția 
școlilor științifice. Criza științei clasice și prăbușirea viziunii mecaniciste a lumii au 
venit la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, când au fost descoperiți elec-
tronii, fenomenul radioactivității, precum și teoria relativității lui Einstein. Criza în 
știință a generat a doua revoluție științifică.

Secolul XX a înregistrat o creștere exponențială a volumului de cunoștințe, el du-
blându-se la fiecare 10 ani. S-a realizat procesul de integrare și diferențiere a cunoștin-
țelor științifice prin apariția unor discipline noi, precum biofizica chimică, biochimia 
fizică, pedagogia psihologică, economia ecologică etc., care a generat apariția și dez-
voltarea cercetărilor interdisciplinare.

Actualmente are loc reevaluarea rolului științei în dezvoltarea umanității. Dacă 
în perioada sec. XVIII – mijlocul sec. XX descoperirile științifice precedau activitățile 
practice, acum activitatea științifică s-a reorientat spre deservirea și perfecționarea 

proceselor practice: noțiunea „revoluție tehnico-științifică” a fost înlocuită cu 
noțiunea „revoluție tehnologică”. Drept exemplu poate servi evoluția tehnicii de cal-
cul și a tehnologiilor infocomunicaționale. Descoperirea computerului a avut loc în 
anii’ 50 ai sec. XX, computerele contemporane fiind doar o perfecționare a originalu-
lui: au fost reduse dimensiunile lor, a crescut enorm viteza efectuării operațiunilor, s-a 
extins masiv memoria lor, au apărut limbaje de comunicare om-mașină și, ca rezultat, 
inteligența artificială. Prin urmare, dacă anterior rezultatele științifice erau reflectate 
în teorii și legi științifice, actualmente se preferă utilizarea modelelor multi-soluții 
pentru diverse probleme concrete.

Dacă anterior știința propunea „cunoștințe eterne și universale”, adică adevăruri 
recunoscute în perioade îndelungate și cu acțiune identică în diferite condiții, în pre-
zent cunoștințele au obținut, în mare parte, un caracter situațional, în funcție de 
condițiile în care au fost ele obținute, de interpretarea lor, de valorile promovate de că-
tre cercetători. Aceasta a condus la apariția teoriilor care descriu și explică aceleași fe-
nomene, procese și comportamente în mod diferit. Drept rezultat, teoriile sunt deseori 
înlocuite cu modele situaționale optime (modele de producție, de consum, de investire 
etc., optime în condițiile respective și la momentul respectiv). Asemenea modele nu 
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sunt durabile, deoarece condițiile sunt în continuă schimbare, rezultatele științifice 
create pe baza lor devenind rapid depreciate și înlocuite cu altele6.

Tranziția umanității la epoca postindustrială a semnificat, în linii mari, trecerea 
de la deficitul bunurilor necesare existenței decente la excedentul lor, care a generat 
concurență acerbă între agenții economici atât la nivel național, cât și internațional. 
Prin urmare, au apărut decalaje economice, politice, culturale enorme, care au pro-
vocat situații de instabilitate în toate domeniile activității umane. Lumea a intrat în 
faza schimbărilor permanente și rapide, necesitând adaptări continue la schimbările 
intervenite. În aceste condiții, atribut al timpului a devenit procesul de inovare, care 

a ocupat poziții prioritare față de cercetarea științifică „pură”. Teoriile științifice au 
fost completate cu proiecte și programe, bazate nu atât pe cercetare teoretică, cât pe 
studiu analitic.

Pentru a realiza sarcinile proiectelor, executanții au nevoie de un mod științific de 
gândire, bazat pe competențe analitice, viziuni de sistem, expunere logică, orientare în 
masivul de informații și aptitudini de a prelucra corect informațiile necesare pentru a 
găsi soluțiile optimale. Aceasta a determinat creșterea numărului de persoane impli-
cate în activitatea științifică, numărul savanților academici fiind completat cu cel al 
cercetătorilor practicieni. Iar în sistemul de învățământ superior programele de licență 
și masterat(ciclul I și II) au fost completate cu programele de doctorat (ciclul III), pro-
gramele postdoctorat fiind axate pe probleme majore de interes național sau mondial7.

1.2. cercetarea științifică ca proces de cunoaștere

Cunoașterea, ca rezultat al științei, și cercetarea se condiţionează reciproc. Nu poate 
exista cunoaștere științifică fără cercetare, după cum, în egală măsură, nu se poate face 
cercetare în afara cadrului strict al regulilor cunoașterii știinţifice. Totodată, noțiunile 
de „cunoaștere științifică” și „cercetare științifică” se cer a fi delimitate. Cunoașterea 
științifică este un proces social-istoric, fiind studiat de epistemologie, pe când cerceta-
rea științifică este un proces subiectiv, fiind obiect de studiu al metodologiei.

Rolul cercetării științifice a fost evidențiat în 1945 de către savantul american V. 
Bush, care afirma că „cercetările și elaborările științifice constituie cel mai bun garant 
al securității naționale și dezvoltării economice”8. Ce este, dar, o cercetare știinţifică? 
Unii consideră că este o activitate de colectare și înregistrare a datelor. Într-adevăr, 
cercetarea știinţifică presupune colectarea de informaţii, însă ea nu se reduce la sim-
pla documentare bibliografică sau chestionare a respondenţilor. Colectarea de date 
este doar o componentă a cercetării și, dacă ea se efectuează fără un scop bine deter-
minat, activitatea respectivă nu poate fi considerată cercetare știinţifică.

6 Новиков А.М.; Новиков Д.А., op. cit., p. 253-255. www.methodolog.ru 
7 Ibidem, p. 256-257.
8 Science. The Endless Frontier. A Report to the President Roosevelt by the V. Buch. July 1945. 

www.nsf.gov/about/history
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Dacă informaţiile colectate din diverse surse se îmbină într-un document unic fără 
a fi analizate, fără a fi evidenţiate tendinţele pozitive sau negative ale obiectului studi-
at, legităţile sau paradoxurile existente, fără a fi propuse unele recomandări, această 
activitate, de asemenea, nu poate fi considerată cercetare știinţifică. Nu se consideră 
cercetare știinţifică, deși se include în activitate știinţifică, efectuarea unor expertize a 
documentelor, consultanţa de ordin contabil, financiar, de marketing, elaborarea stan-
dardelor, organizarea manifestărilor știinţifice (conferinţe, seminare, mese rotunde).

Ce este, deci, cercetarea știinţifică? Din multitudinea de definiții vom expune 
doar câteva, pe care le considerăm mai semnificative:

•	 Conform	Cambridge Dictionary, „cercetarea științifică reprezintă un studiu 
detaliat al unui subiect, în special pentru a descoperi noi informații sau a 
obține noi explicații despre fenomenele și procesele care ne înconjoară”.

•	 În	Oxford Dictionary, cercetarea științifică presupune „investigarea sistematică 
a materialelor și surselor cu scopul de a stabili noi fapte și a trage noi concluzii”.

Pornind de la rolul „noului” exprimat în definițiile anterioare și scopurile atribu-
ite științei, cercetarea științifică poate fi definită în felul următor:

CERCETARE  
ȘTIINŢIFICĂ

Activitate de elaborare, sistematizare și verificare a noilor 
cunoștinţe necesare explicării, anticipării și transformării 
realităţii umane.

Pentru a-și atinge scopul, activitatea de cercetare trebuie să fie guvernată de anu-
mite principii. Tabelul 1.1 prezintă regulile impuse de fiecare principiu ce trebuie res-
pectat în desfășurarea oricărei activități de cercetare științifică.

Tabelul 1.1. Principiile cercetării științifice

Principii Reguli de respectat

Principiul  
adevărului

cercetarea trebuie să urmărească descoperirea adevărului 
despre obiectul cercetat. cercetătorul nu trebuie niciodată să 
falsifice sau să modifice rezultatele cercetărilor personale pentru 
a le face conforme cu teoriile sau ipotezele avute în vedere. ade-
vărul se verifică prin practică.

Principiul  
relativităţii  
adevărului

adevărul descoperit prin cercetare poartă un caracter relativ, 
fiind limitat de posibilitățile cognitive existente la un moment 
dat și instrumentarul de cercetare aplicat. 

Principiul  
evaluării  

rezultatelor

Toate rezultatele obținute din cercetarea științifică se cer a fi 
evaluate corect. cercetătorii trebuie să se supună voluntar ori-
căror verificări exterioare dacă este cazul. Totodată, cercetătorul 
științific are dreptul de a-și apăra rezultatele cercetării științifice 
față de controversele sau criticile care îi pot fi aduse în legătură 
cu cercetarea întreprinsă.

Sursa: Enăchescu C., Tratat de teoria cercetării științifice, Iași, 2007, Ed. Polirom, p. 284-287.
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Deoarece orice activitate se desfășoară în cadrul societății, ea trebuie să se supună 
unor norme morale. Cele mai cunoscute sunt normele comportamentului etic, etiche-
ta și etica de cercetare științifică.

ETICA DE  
CERCETARE

Respectarea, în procesul de cercetare, a normelor  
și bunelor practici acceptate de comunitatea știinţifică.

Normele de cercetare etică determină funcționarea științei ca institut social. După 
cum menționa Aristotel, „Cine devansează în știință dar lasă în urma sa morala, acela 
se mișcă mai mult îndărăt decât înainte”9.

Etica de cercetare științifică vizează respectarea normelor etice externe și inter-
ne. Norma etică externă presupune responsabilitatea socială a cercetătorilor privind 
consecințele activității lor științifice pentru natură, om și societate. Bazele acestei 
norme au fost puse în Codul Nuremberg (1949), care prevede:

Caseta 1.2. Codul Nuremberg cu privire la cercetarea știinţifică

1. participarea voluntară a cercetașilor în procesul de cercetare; 

2. orientarea social-benefică a rezultatelor cercetării; 

3. justificarea costurilor cercetării prin rezultatele anticipate; 

4. evitarea experimentării în cazul generării unor dezabilități sau decesului persoanei 

cercetate;

5. efectuarea cercetării de către cercetători experimentați.

Prin sine însăși cunoașterea nu conține niște caracteristici etice, până în momen-
tul când rezultatele ei se transformă în arme de distrugere în masă, în substanțe psi-
hotropice periculoase, în mijloace de control total asupra populației, în metode de 
intervenție în codul genetic al omului. În acest moment, în fața cercetătorilor apar 
două întrebări de ordin etic:

1. de a prelungi sau a înceta cercetările în domenii cu efect periculos;

2. de a lua asupra sa responsabilitatea pentru utilizarea rezultatelor științifice cu 
„potențial negativ”?

Cei mai mulți oameni de știință răspund pozitiv la prima întrebare: să continue, 
deoarece mintea adevăratului cercetător nu tolerează limite pentru cunoaștere. Însă 
oponenții lor consideră că omenirea nu este încă pregătită pentru modificarea codu-
lui genetic, pentru manipularea conștiinței altor persoane, pentru utilizarea pe larg a 
inteligenței artificiale etc. 

Și în cazul celei de-a doua întrebare există opinii diferite. Pe de o parte, un om de 
știință nu poate fi responsabil pentru consecințele cercetării sale, deoarece, în cele 
mai dese cazuri, nu el decide cu privire la punerea descoperirii sale în practică. Drep-
tul exclusiv al aplicării în masă a descoperirilor științifice le aparține guvernelor, mi-

9 Пономарев А.Б.; Пикулева Э.А. op. cit., с. 176.
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litarilor și politicienilor. Pe de altă parte, un om de știință nu este o marionetă, ci o 
persoană lucidă, conștientă de contribuția sa la fabricarea unor obiecte periculoase 
pentru omenire. Prin urmare, nu există nicio îndoială că o parte din responsabilitate 
pentru ceea ce se întâmplă în domeniul tehnologiei, tehnicii, medicinei și în alte do-
menii practice se așază pe umerii omului de știință.

Discuții deosebit de aprinse se duc pe marginea clonării animalelor și oamenilor. 
Pe de o parte, clonarea poate fi folosită pentru creșterea organelor umane pierdute 
în urma unor accidente sau boli. În acest caz, clonarea este benefică, contribuind la 
supraviețuirea și sănătatea oamenilor. Dar, pe de altă parte, clonarea poate fi folosită 
pentru crearea speciei de „oameni de mâna a doua”, ceea ce poate deveni o dramă mo-
rală pentru omenire. Deci, etice sunt recunoscute doar rezultatele cercetării cu efect 
benefic pentru om sau societate în ansamblu.

Etica internă a cercetării a fost descrisă în 1942 de către sociologul R. Merton, 
care a evidențiat 4 norme de bază (figura 1.4).

Imparțialitatea sau obiectivitatea se exprimă în tendința de a vedea obiectul cer-
cetării în complexitatea lui, de a fi imparțial în colectarea datelor, în analiza și in-
terpretarea rezultatelor, de a nu manifesta pasiune excesivă față de propriile idei sau 
concepții. Unitatea presupune a asculta opiniile celor care gândesc în alt mod, ceea ce 
înseamnă respectarea lor și aplicarea principiilor etice în cadrul discuțiilor purtate. 
Normă importantă este și autocritica, adică verificarea corectitudinii raționamentelor 
proprii și recunoașterea erorilor în cazul apariției lor.

Figura 1.4. Normele eticii științifice interne10

Activitatea de cercetare științifică trebuie efectuată conform unor anumite etape 
de cercetare, pentru a avea coerență în demersul logic. 

10 Новиков А.М., Новиков Д.А., op. cit., p. 54.
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1.3. Etapele procesului de cercetare științifică  
în domeniul economic

La început de cercetare deseori persistă o situație de haos inițial. Se cunoaște, în 
linii generale, obiectul care se dorește a fi cercetat (de ex., dezvoltarea unei regiuni, 
activitatea unor întreprinderi, eficiența funcționării unor administrații, aplicarea 
unor tehnologii și inovații etc.), însă nu este clar cum poate fi abordat acest obiect. 
Se dorește ca studiul efectuat să fie util și să finalizeze cu recomandări concrete, însă 
persistă sentimentul de nesiguranță, exprimat în întrebări de genul: „Nu știu de unde 
să pornesc.”, „Nu știu cum să continui.”, „Am o multitudine de date dar nu știu cum 
să le analizez și interpretez.”. Toate aceste întrebări sunt de ordin metodologic.

În oricare parte a spectrului s-ar plasa cercetarea (teza de licență, masterat sau 
doctorat), ea necesită a fi efectuată după anumite reguli și proceduri metodologice. În 
acest context, omul de știinţă poate fi comparat cu un muzician: înainte de a inter-
preta în propria-i manieră operele celor mai mari compozitori, el trebuie să asimileze 
toate regulile melodice și ritmice11.

Care sunt regulile de ordin metodologic necesare a fi respectate? Aplicarea mode-
lului input-output la cercetarea științifică poate fi redată în felul următor:

Figura 1.5. Modelul input-output cu referinţă la cercetarea științifică

Procesul de cercetare începe cu depistarea unei probleme de cercetare și finalizea-
ză cu găsirea soluțiilor adecvate pentru depășirea ei. Acţiunile de cercetare, la rândul 
lor, presupun găsirea răspunsului la trei întrebări fundamentale:

Figura 1.6. Întrebările fundamentale ale cercetării științifice

Pe baza acestor întrebări fundamentale s-au stabilit anumite etape de investiga-
re, valabile pentru diverse tipuri de cercetare științifică. Majoritatea membrilor co-
munităţii știinţifice recunosc parcurgerea următoarelor etape de cercetare știinţifică 
(figura 1.7). 

11 Rateau P., Metodele și statisticile experimentale în științele umane, Iași, Polirom, 2004, p. 16.
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La etapa „ce de cercetat” e necesar de identificat aspectul „necunoscut” al unor 
procese și comportamente pe care ar fi interesant și util de cercetat.

După identificarea problemei de cercetare, aceasta trebuie să fie raportată la 
cunoștinţele existente de către cercetător, în etapa documentării bibliografice. În sur-
sele bibliografice se pot găsi explicaţii și soluţii pentru problema cercetată, acesta fiind 
unul dintre riscurile investigaţiei știinţifice lansate.

Dacă se confirmă că „golul” de cunoștinţe asupra unui fenomen sau comporta-
ment există, se lansează o ipoteză de cercetare care conturează posibila soluție pentru 
lichidarea golului depistat. 

Fiind lansată ipoteza de cercetare, se trece la etapa „cum de cercetat”, prin alegerea 
metodologiei de cercetare. Ea presupune identificarea tipului cercetării (intradiscipli-
nară sau interdisciplinară, fundamentală sau aplicativă, exploratorie, descriptivă sau 
cauzală) și a metodelor de cercetare necesare a fi aplicate.

Figura 1.7. Etapele procesului de cercetare știinţifică

Alegerea metodologiei fiind făcută, cercetătorul își pregătește terenul pentru ac-
cesul la datele primare necesare efectuării studiului – găsește unităţile și instituţiile 
unde pot fi obţinute informaţiile respective și solicită acordul de informare. Poate fi 
o etapă relativ stresantă, care necesită deţinerea unor bune abilităţi de comunicare.
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Accesul la informaţii fiind obţinut, se trece la etapa analizei datelor secundare 
sau colectării datelor primare prin observare, interviu, anchetare sau experiment. La 
această etapă, însă, sunt frecvente două genuri de situaţii nedorite: redundanţa infor-
maţiei (culegerea unui volum de informaţie care depășește necesităţile) sau insufici-
enţa ei. În primul caz devine dificilă prelucrarea datelor, iar în cel de-al doilea caz se 
operează cu o informaţie incompletă, care poate influenţa negativ calitatea cercetării 
efectuate.

Datele colectate urmează a fi prelucrate și analizate prin metode de analiză cali-
tativă sau cantitativă. O asemenea analiză permite evidenţierea caracteristicilor sau 
cauzalităţii proceselor și comportamentelor economice, a tendinţelor și a factorilor 
determinanţi, fundamentarea concluziilor știinţifice.

Ultima etapă o reprezintă redactarea lucrării știinţifice și prezentarea rezultatelor 
cercetării. Chiar în prima variantă, redactarea trebuie făcută cu maximă exigenţă, 
fără pasaje care ar putea lipsi, cu argumentări complete, cu deosebită grijă pentru 
limba și stilul expunerii. Redactată într-o variantă iniţială, lucrarea este supusă con-
trolului conducătorului științific. De regulă, observaţiile vizează îmbunătăţirea expu-
nerii problemei cercetate, consultarea unor surse bibliografice suplimentare, întărirea 
argumentării teoretice și practice, renunţarea la unele concluzii abstracte sau nefun-
damentate, ameliorarea structurii lucrării. Pe baza observaţiilor primite se trece la 
redactarea finală a lucrării. 

Derularea cercetării științifice nu este un proces structurat rigid, asemenea 
mișcării vagoanelor dintr-un tren. Ea seamănă, mai degrabă, cu un comportament de 
căutare a cheilor pierdute: de reîntoarcere în locurile recent părăsite sau în cele unde 
ar fi putut fi fost lăsate. Este o mișcare de „dute-vino” și nu o mișcare strict înainte, 
așa cum ne demonstrează figura 1.7.

Un moment important îl constituie revenirea permanentă la etapele deja parcurse 
și introducerea corectivelor necesare în funcţie de rezultatele obţinute și noile între-
bări apărute. Răspunsul la aceste întrebări se poate obţine fie printr-o documentare 
bibliografică suplimentară, fie din noile date culese, fie din înaintarea unor noi ipote-
ze de cercetare, care pot modifica obiectivele și chiar tema de cercetare. 


