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INTRODUCERE 
 

Activitatea oricărui cercetător în diferite domenii ale științei 

depinde foarte mult de activitățile de cercetare cum ar fi: cunoașterea 

și dezvoltarea metodelor de cercetare în domeniul economiei și 

managementului, instrumentele de cercetare, strategiile de cercetare, 

construcția ipotezelor, tipurile de abordări, tehnicile și instrumentele 

de căutare a datelor, instrumentele și unitățile de măsură în cercetare, 

metodele de prelucrare a datelor, redactarea textelor științifice. 

Scopul disciplinei Metodologia cercetării științifice constă în 

argumentarea răspunsurilor la întrebări prin aplicarea procedurilor 

științifice. Scopul principal al cercetării este de a afla adevărul care 

este ascuns sau care nu a fost încă descoperit. Deși fiecare cercetare 

științifică are propriul său scop specific, putem considera că 

obiectivele generale ale cercetării se axează pe direcțiile reprezentate 

în figura 1.  

 
Figura 1. Principalele obiective generice ale cercetării științifice 

 

Familiarizarea cu fenomenul cercetat sau identificarea 
perspectivelor de dezvoltare a acestuia cunoscute sub denumirea de 
cercetare exploratorie

Prezentarea descrierii exacte și minuțioase specifice obiectului 
studiat sau a unui grup de obiecte cunoscute sub denumirea de 
cercetare descriptivă

Determinarea frecvenței de apariție a fenomenelor sau de 
asociere a acestora cunoscută sub denumirea de cercetare 
diagnostic

Testarea ipotezelor bazate pe relații de interdependență între 
variabile cunoscută sub denumirea de testare a ipotezelor
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Motivele care stau la baza implicării diferitor persoane în 

activitatea de cercetare științifică sunt foarte diferite și constituie un 

subiect de importanță fundamentală (fig.2). 

 

 
Figura 2. Principalele motive care stau la baza implicării 

 în activitatea de cercetare științifică 

 

Figura 2 nu conține o listă exhaustivă a factorilor care îi 
motivează pe oameni să se încadreze în activitatea de cercetare, mai 

existând o serie de factori cum ar fi: directivele guvernamentale, 

condițiile de angajare, curiozitatea pentru lucruri noi, dorința de a 

înțelege relațiile cauzale, responsabilitatea socială, dorința de a 

cunoaște realitatea, precum și alți factori care pot motiva sau în unele 

cazuri chiar obliga oamenii să efectueze activități de cercetare [5, 

p.2]. 

Obiectivul general al disciplinei Metodologia cercetării 

științifice prevede aplicarea principalelor elemente teoretico-

metodologice specifice domeniului de cercetare prin stabilirea 

MOTIVELE 

efectuării 
cercerării 
științifice

Dorința de a obține o 
diplomă de cercetare 

împreună cu 
beneficiile sale 

consecvente

Dorința de a face 
față provocărilor 

în rezolvarea 
problemelor noi

Dorința de a 
aduce un aport 

societății 

Dorința de a 
obține 

respectabilitate

Dorința de a avea  
satisfacție 

intelectuală prin 
realizarea unei 

activități creative 
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obiectivelor concrete și cuantificabile, descrierea lucrărilor și 

funcțiilor, care determină forma și perioada desfășurării cercetărilor. 

Obiectivele specifice ale cursului cuprind: 

▪ posedarea specificului, formelor și funcțiilor cercetării;  

▪ rezolvarea problemelor teoretice care necesită constatarea 

anumitor legități, proprietăți sau fenomene anterior 

necunoscute; 

▪ utilizarea tehnicilor, instrumentelor și strategiilor în 

cercetare; 

▪ prelucrarea și analiza datelor; 

▪ redactarea textelor științifice; 

▪ prezentarea și susținerea rezultatelor cercetărilor. 

Notele de curs la disciplina Metodologia cercetării științifice 

includ zece teme care au drept scop familiarizarea cu noțiunile de 

bază ale cunoașterii științifice, metodologia cercetărilor în economie 

și management, funcțiile teoriei științifice, strategiile, metodele și 

instrumentele de cercetare, construcția ipotezelor, inducția și 

deducția ca sisteme metodologice de cunoaștere, rolul modelelor în 

cercetarea științifică, tehnicile și instrumentele de căutare și colectare 

a datelor, instrumentele și unitățile de măsură în cercetare, metodele 

de prelucrare și analiză a datelor, redactarea, prezentarea și susținerea 

rezultatelor cercetării. 
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