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FORMULAR PENTRU PROPUNEREA DE CERCETARE 
 

Acest formular este oferit pentru a facilita redactarea unei propuneri de cercetare 
complete. Urmează „Ghidul pentru elaborarea propunerii de cercetare”, elaborat în 
cadrul proiectului RESPACC. 

 
Etapele propunerii sunt prezentate în casete cu diferitele secțiuni ale acestora. Sub 

fiecare rubrică, există îndrumări privind modul de redactare a conținutului secțiunii 
respective. Există, de asemenea, o recomandare privind lungimea sau formatul textului 
care trebuie scris.  

 
Sub fiecare secțiune există un spațiu liber care poate fi extins pentru a include textul 

corespunzător. Bineînțeles, după ce ați terminat de redactat propunerea, puteți șterge 
textul din sugestii și casete, dacă doriți, astfel încât textul să fie unitar și prezentabil. 
 

SUBIECT CERCETARE/TITLU 

Trebuie să furnizați un titlu de lucru inițial, care să descrie conținutul și obiectivele 

propunerii dvs. De exemplu: Utilizarea asistenței medicale și costurile asistenței 
medicale pentru pacienții cu cancer în stadiu avansat; studiul randomizat 

internațional ACTION privind planificarea anticipată a îngrijirii. 

 

 
 

 
CONTEXT 

Formularea problemei 

Aceasta reprezintă exprimarea interesului pentru un anumit domeniu sau formularea 

unei dificultăți clinice sau a unei modalități de îmbunătățire a practicii care indică 
necesitatea unei înțelegeri semnificative și a unei investigații deliberate. Ea oferă 
baza pentru formularea unei întrebări de cercetare. Pentru a formula o problemă, 

este important să se răspundă la următoarele întrebări: Care este problema? De ce 
este importantă? și Cum va fi abordată problema?  

(Lungime: 1 paragraf) 
 
Formularea problemei se poate încheia prin rezumarea acesteia într-o întrebare de 

cercetare. În cazul în care cercetarea propusă utilizează metode cantitative, luați în 
considerare formularea întrebării utilizând regula „PICO”, care recomandă să se 

enunțe toate componentele problemei în cadrul aceleiași întrebări (P: pacient sau 
populație asupra căreia se intervine, I: intervenție sau eveniment care urmează să 
fie studiat; C: comparație cu alte intervenții sau cu situația sau practica obișnuită și 

O: rezultate așteptate; se poate adăuga și T: perioada de timp care trebuie luată în 
considerare sau tipul de studiu). Odată formulată întrebarea, cercetătorul trebuie să 

se întrebe dacă aceasta este Fezabilă, Interesantă, Nouă, Etică și Relevantă (cadrul 
„FINER”).  

(Lungime: 1 paragraf) 
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Cercetări anterioare 

Această secțiune va demonstra cunoștințele dvs. despre problema de cercetare și 
înțelegerea aspectelor teoretice și de cercetare care sunt relevante pentru întrebarea 

de cercetare. Aceasta înseamnă că trebuie să citiți atât literatura de specialitate 
referitoare la subiect, cât și despre metoda de cercetare pe care intenționați să o 
aplicați. În urma acestei etape, este posibil să identificați noi perspective teoretice 

sau un nou cadru conceptual pentru cercetarea dumneavoastră.   
Un mod de a realiza această etapă ar fi: a) Începeți explorarea stadiului actual al 

cunoașterii prin căutări pe internet b) Luați în considerare sursele de dovezi științifice 
în mod ordonat c) Actualizați-vă constatările efectuând o căutare sistematică rapidă 
și d) Sintetizați constatările anterioare în câteva paragrafe.  

(Lungime: 1-3 paragrafe cu referințe) 
 

 
 

 
 
 

Capacitatea de cercetare a echipei dvs. 

Această secțiune poate descrie: a) Persoanele sau echipele care vor participa la 
cercetare, inclusiv un scurt rezumat al experienței lor de cercetare, b) Cercetările 
anterioare ale echipei în legătură cu propunerea și rezultatele, c) Relevanța 

oportunității de cercetare pentru grupul respectiv pe tema propusă.  
(Lungime: 1-2 paragrafe) 

 
 

 

Justificarea cercetării 

În această secțiune, trebuie să justificați importanța cercetării care urmează să fie 
propusă. Secțiunea acoperă următoarele aspecte: a) Relevanța și importanța 
studiului: De ce să faceți această cercetare? De ce acum? b) Aplicarea practică a 

rezultatelor studiului: Ce lacune în cunoștințe vor fi abordate? c) Cum vor contribui 
noile cunoștințe dobândite prin studiu la soluționarea problemelor practice: Cine va 

beneficia de pe urma cercetării? d) Care este utilitatea rezultatelor studiului și pentru 
cine? 

(Lungime: 1-2 paragrafe) 
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SCOP ȘI OBIECTIVE 

Scop 

„...CE vreți să știți...” „Scopul" propunerii de cercetare este de a descrie obiectivul 

principal sau scopul general al proiectului dumneavoastră de cercetare. Este un 
enunț care indică, în linii mari, care sunt aspirațiile dvs. cu referire la cercetare și ce 
sperați să realizați prin intermediul cercetării dvs. Prin urmare, un scop este, în 

general, amplu, ambițios, dar realizabil. În practică, scopul/obiectivele ar trebui să 
descrie pe scurt de ce este necesară cercetarea dumneavoastră (adică contextul), ce 

își propune să realizeze (scopul propriu-zis) și, pe scurt, cum intenționează să îl 
realizeze (prezentarea generală a obiectivelor dumneavoastră). 

(Lungime: poate varia în lungime de la o singură propoziție până la un paragraf 

scurt) 

 

 
 

 
 

Obiective 

„...CUM... pașii specifici pe care îi veți face pentru a vă atinge scopul...” 
Obiectivele sunt un set specific de acțiuni pe care intenționați să le realizați în cadrul 
proiectului dumneavoastră de cercetare. Ele pot fi văzute ca pași care se referă la 

CUM va fi atins scopul cercetării dumneavoastră. Ele sunt concentrate, practice, 
limitate în timp, legate de o metodă de cercetare concretă. Obiectivele de cercetare 

împart cercetarea în mai multe părți și abordează fiecare parte în parte. 
Atunci când vă scrieți obiectivele de cercetare, utilizați formatul SMART:  S= 

Specific: Scrieți-le clar, succint. M= Măsurabile: Trebuie să puteți să le măsurați 
pentru a ști cum progresați în atingerea lor. A= Realizabile: Trebuie să creați 
obiective pe care le puteți atinge în mod realist cu resursele financiare și umane de 

care dispuneți.  R= Relevante: Obiectivele trebuie să fie relevante pentru atingerea 
scopului general al cercetării dumneavoastră. T= Limitat în timp: Construiți etape 

pentru fiecare obiectiv. 
 (De obicei, acestea sunt prezentate sub forma unei liste numerotate) 
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METODE 

Design-ul cercetării 

Se referă la tipul de studiu în funcție de colectarea, măsurarea și analiza datelor. 

(Lungime: 1-2 propoziții) 

 

 

Populație, recrutare și eșantionare 

- Populația se referă la întregul grup pe care doriți să „trageți concluzii sau să îl 
reprezentați”. Nu se referă întotdeauna la oameni. Ar putea fi instituții sau servicii de 
îngrijire paliativă... 

- Recrutarea se referă la modul în care veți informa și veți căuta în mod activ 
potențiali participanți. 

- Eșantionarea este procesul de selectare a grupului din populația totală care va lua 
parte la studiu. Poate fi o selecție aleatorie (toată lumea ar putea participa) sau 

nealeatorie, în cazul în care participanții sunt selectați datorită unor caracteristici 
specifice, sau un eșantion intenționat, sau de conveniență. Eșantionul este grupul 
specific din care veți colecta date. 

(Lungime: 2-3 paragrafe) 

 

 
 

 
 

Tipuri de date, metode de colectare 

Colectarea datelor include modul în care veți colecta datele. Trebuie să fiți specific în 
ceea ce privește datele colectate, ce anume înregistrați, cum și când. Dacă 

intenționați să folosiți scale de măsurare, trebuie să le specificați sau, dacă faceți 
interviuri, trebuie să descrieți domeniile generale pe care vă așteptați să le acoperiți 

în timpul acestora. 
(Lungime: 1-2 paragrafe) 

 
 
 

 
 

 

Procesul de prelucrare și analiză a datelor 

Manipularea datelor implică modul în care veți prelucra datele, cine va avea acces la 
date, unde vor fi stocate și cum vor fi protejate (de exemplu, protecția prin cod de 

acces), prelucrate pentru a le face anonime sau pentru a le menține confidențiale. 
Dacă este vorba de un studiu calitativ, analiza presupune, de obicei, o transcriere 
prealabilă a înregistrării audio a datelor din interviuri sau grupuri focus înainte de 

analiza textului. Dacă studiul utilizează metode cantitative în care datele sunt 
transformate în numere, este posibil să fie nevoie să salvați datele pe o platformă de 

prelucrare a datelor și să verificați că sunt înregistrate în mod adecvat pentru a evita 
erorile.  
Analiza datelor se referă la a da sens datelor. În studiile cantitative, se utilizează 

analize statistice descriptive și inferențiale ale datelor numerice pentru a explora 
relațiile dintre variabile (se măsoară aspecte specifice). În studiile calitative, analiza 

utilizează date textuale pentru a deduce semnificații. Aceasta poate implica crearea 
de coduri și teme care oferă etichete despre semnificația datelor.  
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În orice tip de cercetare, complexitatea și profunzimea analizei datelor trebuie să fie 

consistente cu scopurile și obiectivele studiului. Trebuie să raportați ce tip de analiză 
efectuați. 

(Lungime: 2-3 paragrafe) 

 
 

 
 

 
 

 
ASPECTE ETICE 

Implicații etice 

Atunci când redactați cererea pentru aprobarea etică, este bine să scrieți propoziții 

care vor încerca să răspundă la fiecare dintre întrebările de mai jos: De ce 
cercetarea dumneavoastră este necesară și etică (de exemplu, valoare socială și 
clinică)? Ce își propune să realizeze și cum sunt asigurate aspectele etice (de 

exemplu, integritatea științifică)? Cum sunt protejate principiile etice privind 
recrutarea și înscrierea participanților (de exemplu, siguran’a participanților, criteriile 

de eligibilitate, consimțământul informat)? Cum sunt respectate viața privată și 
informațiile private (de exemplu, protecția și siguranța datelor) Cum și de către cine 
este asigurată aprobarea etică (de exemplu, revizuirea comitetului etic) 

(De obicei, mai multe propoziții cu afirmații clare, redactate cu ajutorul unui verb la 
infinitiv „a + acțiune”: a consimți, a proteja). 

 
 

 
 
 

 

Informare și consimțământ informat 

Propunerile care urmează să fie înaintate comitetului etic trebuie să prezinte 
documentul de consimțământ informat care va fi utilizat: Documentul respectiv 

trebuie să includă următoarele aspecte: 1. Participarea voluntară 2. Scopul și 
contextul studiului 3. Proceduri (ce se va întâmpla cu participantul) 4. Riscuri, 

prejudicii sau sarcini implicate 5. Beneficiile participării 6. Aspecte legate de 
confidențialitate (protecția datelor, coduri, acces autorizat la date etc.) 7. Aspecte 
legate de respect 8. Numele investigatorului, precum și numele și datele de contact 

ale persoanei care primește plângerile 
(Lungime: 1 foaie de informații simple, ușor de citit, de obicei într-o anexă) 
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Criterii pentru aprobarea de către Comitetul de etică 

În funcție de țara sau instituția în care intenționați să vă desfășurați cercetarea (o 
singură țară, multinațională etc.), de organismul de finanțare și de tipul de cercetare 

(medicamente experimentale, pacienți, participanți potențial vulnerabili, îngrijitori, 
aspecte administrative etc.), procesul de solicitare a aprobării variază semnificativ. În 
propunerea de cercetare trebuie să se identifice în mod clar comitetul de etică 

relevant și cerințele pentru cerere și aprobare. 
(Lungime: 2-3 paragrafe) 

 
 

 
 

 
GESTIONAREA PROIECTULUI 

Calendarul 

Planificarea proiectului necesită o împărțire pe activități, cu detalii despre toate 
sarcinile, persoana (persoanele) alocată (alocate) și data de început și de sfârșit a 
sarcinii.  

(O diagramă Gantt, este una dintre cele mai populare și utile modalități de 
prezentare a activităților unui proiect afișate în funcție de timp). 

 
 

 

Detalii privind costurile 

Indicați aici principalele categorii de costuri: 1. 1. Costuri de personal: costurile  
directe pentru persoanele care lucrează în proiect; 2. Costuri care nu țin de 

personal: echipamente, deplasări, costuri de birou etc.; 3. Cheltuieli generale: 
costuri suportate de instituția care găzduiește proiectul, de exemplu, iluminat, 
încălzire etc.  În mod normal, acestea se calculează ca procent din totalul costurilor 

directe ale proiectului, dar finanțatorii au rate diferite. 
(Un tabel este o modalitate bună de a prezenta bugetul proiectului) 
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Planul de finanțare 

Trebuie să indicați sursele de finanțare pe care le aveți la dispoziție pentru a acoperi 
bugetul prezentat mai sus. Dacă prezentați această propunere ca răspuns la o cerere 

de propuneri de granturi, trebuie să indicați suma pe care o solicitați și orice alt tip 
de sprijin sau finanțare din surse publice sau private de care dispuneți. 

(Lungime: 1 paragraf) 

 
 

 
 

 
CONSIDERAȚII ADIȚIONALE 

Impact 

Secțiunea privind impactul social a unei propuneri de cercetare trebuie să detalieze 

impactul potențial al cercetării propuse asupra siguranței sociale și economice a 
populației țintă. Aceasta ar trebui să articuleze efectele directe și indirecte pe care se 

preconizează că cercetarea le va avea asupra comunității și modul în care cercetarea 
poate influența viața persoanelor. În această secțiune trebuie să oferiți detalii despre 

implicarea pacientului și a publicului în propunerea dumneavoastră-conceptul PPI. 
Secțiunea trebuie să explice, de asemenea, modul în care rezultatele cercetării vor fi 
utilizate pentru a informa politica publică și procesul decizional și cum pot fi utilizate 

rezultatele cercetării pentru a produce schimbări sociale pozitive. În plus, această 
secțiune trebuie să discute modul în care rezultatele cercetării pot fi utilizate pentru a 

informa, educa și împuternici populația țintă.  
Secțiunea privind impactul științific al unei propuneri de cercetare ar trebui să 
detalieze impactul potențial pe care cercetarea propusă îl are asupra comunității 

științifice. Aceasta ar trebui să articuleze contribuția preconizată pe care cercetarea o 
va aduce la domeniul de investigație și modul în care rezultatele cercetării pot fi 

utilizate pentru a avansa înțelegerea științifică. Secțiunea ar trebui să explice, de 
asemenea, modul în care rezultatele cercetării pot fi utilizate pentru a informa și a 
sprijini viitoarele proiecte de cercetare, precum și modul în care rezultatele cercetării 

pot fi aplicate în alte contexte conexe.  
(Lungime: 1-3 paragrafe) 
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Diseminare 

Secțiunea ar trebui să descrie planurile de diseminare a rezultatelor cercetării, cum 
ar fi publicarea în reviste de specialitate, prezentări la conferințe, modul în care 

cercetarea poate fi utilizată pentru a informa practica științifică și producerea de 
materiale educaționale pentru public. 

(Lungime: 1-2 paragrafe) 

 

Recunoașterea contribuțiilor primite pentru propunere 

Această secțiune trebuie să detalieze contribuțiile aduse de alte persoane și 

organizații care au ajutat la crearea propunerii de cercetare. Această secțiune ar 
trebui să identifice orice colaboratori sau consultanți care au oferit sprijin, expertiză 
sau alte forme de asistență în pregătirea propunerii. În cele din urmă, această 

secțiune trebuie să le mulțumească tuturor celor care au oferit feedback sau sfaturi 
care au contribuit la elaborarea propunerii. 

 (Lungime: 1 paragraf) 

 

Referințe în sprijinul propunerii 

Secțiunea Referințe în sprijinul propunerii trebuie să includă o bibliografie a tuturor 
surselor utilizate pentru a fundamenta propunerea de cercetare, inclusiv orice cărți, 
articole din reviste, site-uri web și alte materiale consultate în timpul pregătirii 

propunerii.  
(Prezentați o listă de referințe cu un format dat: utilizați stilul specific pentru 

domeniul dumneavoastră) 
 

 
 

 

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/cercetare-respacc/ 

Mențiune 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin acordul ERASMUS+ #: 2020-1-

RO01-KA202-080128 

Această publicație reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la 

răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în ea. 

 

 
 

 

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/cercetare-respacc/

