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ANEXA 2
FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT



Titlul proiectului


Scopul Studiului

Această cercetare este condusă de către .... (specificați numele Cercetătorului Principal) de la Universitatea din …. . Vă invităm să participați la acest proiect de cercetare deoarece dumneavoastră ______________. Scopul acestui proiect de cercetare este _____.  

Proceduri
Procedurile implică __. 

Riscuri potențiale și disconfort posibil 
Există posibilitatea ca participarea la acest proiect să vină cu anumite potențiale riscuri sau anumite grade de disconfort, precum: …………..  

Beneficii Posibile
Nu există beneficii directe pentru participanți. Totuși, potențialele beneficii includ: ……..SAU………Beneficiile directe pentru dumneavoastră vor consta în …… . Sperăm că în viitor alte persoane pot beneficia în urma acestui studiu prin înțelegerea îmbunătățită a ……

Confidențialitate


Orice potențială dezvăluire a datelor confidențiale va fi minimizată prin: ……..(stocarea datelor într-o locație securizată, precum: birou încuiat, cabinet încuiat, calculator protejat cu parolă, etc)
Dacă vom scrie un raport sau articol despre acest proiect de cercetare, identitatea dvs. va fi protejat în cea mai mare măsură posibilă. Informațiile dumneavoastră pot fi împărtășite cu reprezentanți ai Universității …., sau si autorităților guvernamentale, dacă dumneavoastră sau altcineva ar putea fi în pericol sau dacă legea impune acest lucru. 
Tratament Medical


Universitatea nu oferă asigurări medicale, spitalizare sau alte drepturi de asigurare pentru participanții la acest studiu precum nici orice tratament medical sau despăgubiri pentru orice prejudiciu suferit ca urmare a participării la acest studiu, cu excepția cazurilor prevăzute prin lege.


Dreptul subiectului de a se retrage și de a pune întrebări
Participarea dumneavoastră la această cercetare este în întregime voluntară. Puteți decide să nu participați deloc. Dacă decideți să participați la această cercetare, puteți să vă retrageți la orice moment. În ambele cazuri (respectiv dacă decideți să nu participați deloc, sau dacă decideți să participați, dar vă retrageți la un moment dat) nu veți fi penalizat în nici un fel și nu veți pierde nici un beneficiu la care vă calificați.
Dacă veți decide să nu mai participați la studiu, dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații sau în cazul în care doriți să raportați un prejudiciu ori un abuz legat de cercetare, vă rugăm să contactați cercetătorul principal:  
 [Cercetătorul Principal] 
[Date de contact ale cercetătorului principal: adresă, număr de telefon, adresă de email. Vor fi listate de asemenea informații referitoare la Co Cercetător]

Drepturile Participanților

Dacă aveți întrebări cu privire la drepturile dumneavoastră ca participant la cercetare sau doriți să raportați un prejudiciu referitor la cercetare, vă rugăm să contactați: 
Universitatea …
Comisia de Etică a Cercetării Științifice
Adresa: …
E-mail: …
Telefon: …
Aceasta cercetare a fost revizuită în conformitate cu procedurile Universității din …., bazate pe modele interne de cercetare care implică subiecți umani.
Declarația de Consimțământ 
Semnătura dumneavoastră indică faptul că sunteți major (aveți cel puțin 18 ani), că ați citit acest formular de consimțământ sau că vi s-a citit, că ați primit răspunsuri satisfăcătoare la întrebările dumneavoastră și că sunteți de acord, în mod voluntar, să participați la această cercetare. Veți primi o copie a acestui formular de consimțământ semnat. 
Dacă sunteți de acord să participați, vă rugăm să semnați în josul paginii:



Data și Semnătura 
Numele Participantului



Semnătura participantului



Data



