
Recomandări privind realizarea unei sinteze bibliografice (review) 
 

Prof. dr. ing. Mugur Bălan 
mugur.balan@termo.utcluj.ro 

 
 
Prima etapa, respectiv primul capitol a studiului bibliografic, este recomandabil sa fie 
constituita de prezentarea procedurii de selectie a referintelor bibliografice pe baza carora sa 
se realizeze studiul bibliografic propriu-zis. 
 
Scopul acestui capitol, este de a descrie o procedura obiectiva, bazata pe criterii stiintifice, de 
selectie a respectivelor referinte bibliografice. 
 
Procedura de selectie a referintelor bibliografice trebuie sa fie foarte clar explicata. 
 
Este recomandabil ca elementele de baza ale procedurii sa fie considerate urmatoarele: 

- Se precizeaza care este domeniul de studiat. 
- Se precizeaza care sunt cuvintele cheie care definesc domeniul. 
- Se precizeaza ca rolul cuvintelor cheie este de a fi utilizate pentru interogarea 

bazelor de date cu articole stiintifice. 
- Se precizeaza domeniul de cautare a referintelor bibliografice. Acesta va fi 

reprezentat de lista bazelor de date cu articole stiintifice, iar in cadrul acestora de 
titlu, cuvinte cheie, rezumat, etc. eventual se precizeaza explicit pentru fiecare baza 
de date in parte care este domeniul de cautare, eventual tabelar. In domeniul de 
cautare se pot include „subject area”, „document type”, etc., eventual tabelar 
pentru a se putea realiza particularizari pentru fiecare baza de date in parte. 

- Se prezinta un set complet de criterii de includere si criterii de excludere a 
articolelor rezultate in urma interogarii bazelor de date. Un exemplu de criteriu de 
includere ar putea fi: Cuvintele cheie sa fie identificate, sau sa se regaseasca in 
domeniul de cautare. Un exemplu de criteriu de excludere ar putea fi: Din titlu / 
rezumat / cuvinte cheie, rezulta ca desi articolul a fost selectat prin interogarea 
bazei de date, totusi acesta nu se refera la domeniul de studiat.  

- Se mentioneaza ca procesul de selectie a referintelor bibliografice este unul 
repetitiv, astfel, dupa finalizarea unei etape, pot sa urmeze altele, bazate de 
exemplu pe alte cuvinte cheie, caz in care acestea trebuie grupate dupa numarul 
etapei in care urmeaza sa fie utilizate chiar in paragraful in care sunt definite.  

- Se mentioneaza, daca este cazul si eventuale alte criterii de includere in lista 
referintelor selectate, de exemplu contributii din Romania, in domeniul studiat. 

- Se mentioneaza ca ulterior procedurii de selectie a referintelor bibliografice 
prezentate, aceasta este urmata de studiul referintelor bibliografice ale articolelor 
selectate, iar in urma acestui studiu, pot fi adaugate noi referinte bibliografice in 
lista celor selectate anterior, este vorba de eventuale referinte care nu au fost 
identificate prin procedura prezentata.  

 



A doua etapa, respectiv al doilea capitol al studiului bibliografic, este recomandabil sa 
reprezinte o analiza a problematicii abordate in referintele selectate.  
 
Scopul acestei analize, este de a evidentia in mod sugestiv, potentialul de valorificare 
stiintifica in cadrul studiului bibliografic, a listei de referinte bibliografice selectate. Altfel 
spus, aceasta analiza trebuie sa sugereze ca ceea ce a fost selectat in mod obiectiv ca lista de 
referinte bibliografice, este ceea ce trebuie, pentru ca intr-adevar contine toate elementele 
necesare studiului bibliografic. Astfel, referintele bibliografice pot fi grupate in seturi cu un 
numar bine definit de referinte bibliografice, de exemplu 10 – 20 referinte bibliografice. 
Cateva recomandari dupa care pot fi grupate referintele bibliografice sunt: 

- Primele referinte (cele mai vechi, prin care s-au pus bazele cercetarii in domeniul studiat) 
- Ultimele referinte (cele mai noi, de exemplu cele din ultimul an) 
- Cele mai citate referinte 
- Referinte care reprezinta sinteze bibliogafive (review) 
- Referinte care se refera la anumite metodologii de cercetare (analitica, prin 
simulare, experimentala) 
- Referinte care se refera la anumite aspecte inedite sau particulare domeniului 
studiat  
- Lista revistelor (jurnalelor) cu cele mai multe referinte ??? – pentru uz intern 
- Lista autorilor cu cele mai multe referinte ??? – pentru uz intern 
- Lista afilierilor autorilor ??? – pentru uz intern 
- Etc. 

 
A treia etapa, respectiv al treilea capitol al studiului bibliografic, este recomandabil sa se 
refere la continutul referintelor bibliografice. 
 
Orice domeniu este caracterizat printr-un număr oarecare de parametrii, care definesc 
domeniul şi oferă informaţii privind acesta 
 
Pot exista mai multe aspecte caracteristice ale domeniului, care la rândul lor pot fi definite 
prin mai mulţi parametrii 
 
În acest context, este recomandabilă următoarea abordare a prezentării conţinutului studiului 
bibliografic: 
 
- se întocmeşte lista referinţelor bibliografice (selectate anterior), într-un format unitar 
Obs. Se recomandă următorul exemplu de format unitar pentru întocmirea listei de referinţe 
bibliografice: 
Exemplu de articol,  carte (manual) şi articol de conferinţă, în lista de referinţe bibliogarfice: 
1. Akbari H., Measured energy savings from the application of reflective roofs in two small 
non-residential buildings, Energy 28 (2003) 953–967 
2. Duffie J.A., Beckman W.A., Solar Energy Thermal Processes, New York, Wiley (1974) 
3. Battisti R., The methodology of life cycle assessment and its application. In: Proceedings of 
the summer academy of meditereanen solar architecture. Rome, Italy (2004) 1–11 
 
- se întocmeşte o listă cu articolele de referinţă disponibile, respectiv nedisponibile 



- se vor căuta articolele de referinţă nedisponibile (cu sau fără ajutorul îndrumătorului 
ştiinţific) 
- se întocmeşte un istoric al evoluţiei domeniului studiat, cu indicarea celor mai reprezentative 
contribuţii (prin referinţe bibliografice) 
- se întocmeşte un tabel sau se întocmesc mai multe tabele (cf. modelului orientativ anexat), 
cu articolele pe prima coloană şi cu parametrii care definesc domeniul sau aspectele 
caracteristice ale domeniului studiat, pe restul coloanelor 
- se bifează în tabelul (tabelele) realizate în dreptul fiecarui articol, care sunt parametrii trataţi, 
respectiv în dreptul fiecarui parametru, care sunt articolele în care se fac referiri (cf. 
modelului anexat) 
 
Obs. Se recomandă referirea articolelor în modul urmator: un autor Popescu (2009); doi 
autori Popescu & Ionescu (2009); mai mulţi autori Popescu & all. (2009). Această manieră 
de referire rezolvă simplu problema completării ulterioare a tabelelor, cu informaţii privind 
articole care se vor studia pe parcurs 
Obs. Se poate realiza o defalcare privind metodotologiile de studiu a parametrilor respectivi 
(experimental, simulare, analitic, etc.) 
Obs. Se recomandă începerea studiului bibliografic cu articolele de tip review (sinteze 
bibliografice) 
 
- se realizează câte un document independent pentru fiecare parmetru în parte, iar în aceste 
documente este prezentat modul în care a fost studiat şi prezentat în literatura ştiinţifică 
parametrul respectiv, principalele relaţii de calcul, principalele informaţii şi concluzii 
privitoare la acel aspect 
 
Obs. Se recomandă utilizarea unui sistem unitar de notaţii şi simboluri, chiar dacă în 
articolele studiate se vor întâlni mai multe notaţii pentru acelaşi parametru 
Obs. Pentru fiecare parametru în parte se detaliază aspectele cele mai importante şi 
semnificative 

- Prezentarea noţiunii. Definiţie 
- Relaţii de calcul (modele matematice) 
- Domeniu de variaţie 
- Metode de măsură 
- Influenţa asupra altor parametrii 
- Modul în care  este influenţat de alte mărimi fizice  
- Relaţii de legătură cu alte mărimi fizice 
- Algoritmi de simulare 
- Particularităţi interesante 

 
Se procedează asemănător cu brevetele din domeniu, în care pot fi găsite informaţii despre 
soluţiile tehnologice disponibile în domeniul studiat 
 
Prin concatenarea informaţiilor despre domeniul studiat, se realizează o sinteză bibliografică 
(review), într-un format care să poată fi publicat într-o revistă internaţională cât mai bine 
cotată 
 
Obs. Sinteza bibliografică (review), în forma finală, va fi tehnoredactată în limba engleză 
pentr a putea fi publicată), deci este posibil ca toate activităţile sugerate pentru realizarea 
sintezei bibliografice, să fie realizate direct în limba engleză 
 



După realiarea studiului bibliografic, vor fi identificate universităţile şi entităţile de cercetare 
din UE, care reprezintă potenţiale destinaţii pentru perioadele de mobilităţi finanţate în cadrul 
proiectelor doctorale 
 
Criterii de identificare a posibilelor destinaţii pentru mobilităţi: 
- Articole publicate în reviste internaţionale reprezentative pentru domeniul studiat 
- Existenţa unei baze materiale de cercetare cu echipamente moderne 
- Existenţa unor oportunităţi de instruire (cursuri de vară, cursuri de master, cursuri de scoala 
doctorală) 
 
Câteva baza de date cu articole ştiinţifice în care UTCN are acces la ora actuală: 
- Scopus: http://www.scopus.com 
- ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com 
- Springer: http://www.springerlink.com 
- Wiley Online Library: http://onlinelibrary.wiley.com 
- SAGE: www.sagepub.com 
 
O baza de date cu acces gratuit la brevete din toată lumea, este disponibilă pe internet la 
adresa: http://www.espacenet.com 
 
În urma finalizării studiului bibliografic, se identifică următoarele elemente: 
- obiectivele cercetărilor proprii care vor fi realizate 
- metodologiile proprii de cercetare care vor fi aplicate 
- se întocmeşte o listă cu rezultate estimate ale cercetărilor proprii 
- se propune o primă variantă a titlului tezei de doctorat 
 



 

 
 


