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Nr. Înreg. CEC: ……………………..
Data: …………………………….……..

Comisia de Etică a Cercetării,
             Președinte
Conf. Univ. Dr. Elena Ionică


ANEXA 1
CERERE PENTRU AVIZUL DE ETICĂ
 
Universitatea din București vă mulțumește pentru intenția dumneavoastră de a depune acest proiect de cercetare!



Date de identificare ale Directorului/ Responsabilului de proiect
Numele și Prenumele
Directorul/Responsabilul de proiect este angajat al Universității din București (cadru didactic, cercetător). Avizul de etică nu poate fi solicitat de studenți sau doctoranzi.

Click here to enter text.

(max. 100 caractere)
Facultatea
Click here to enter text.

 (max. 150 caractere)
Adresa de E-mail

Click here to enter text.
(max. 50 caractere)
Numărul de Telefon

Click here to enter text.
(max. 11 caractere)
Date de identificare ale proiectului
Titlul Proiectului

Click here to enter text.

(max. 500 caractere)
Acronim

Click here to enter text.

(max. 10 caractere)
Rolul pe care Universitatea din București îl are în proiect
Coordonatorul proiectului        ☐    
Partener                                  ☐  

În cazul în care Universitatea din București este coordonatorul proiectului, ea este instituțional responsabilă de respectarea standardelor de etică a cercetării pentru întregul proiect. Ca urmare vă rugăm să menționați următoarele:


Numele instituției partenere
Desfășoară activități care necesită Avizul de etică
Nr. și data obținerii Avizului de etică


DA
NU


Click here to enter text.
☐
☐
Click here to enter text.

Click here to enter text.
☐
☐
Click here to enter text.

Click here to enter text.
☐
☐
Click here to enter text.

Click here to enter text.
☐
☐
Click here to enter text.

Click here to enter text.
☐
☐
Click here to enter text.

Click here to enter text.
☐
☐
Click here to enter text.

Click here to enter text.
☐
☐
Click here to enter text.
Instituția finanțatoare
Instituția finanțatoare este cea care a lansat competiția de proiecte la care doriți să participați. Dacă cercetarea pentru care se solicită avizarea se realizează doar în cadrul unei Lucrări de Licență/ Disertație/ Doctorat, fără a dispune de surse de finanțare, bifați lucrare de licență, disertație sau doctorat.

Proiect                                             ☐
Finanțator                                        
Click here to enter text.
Date de identificare a competiției    
Click here to enter text.

Lucrare de licență                           ☐
Lucrare de disertație                       ☐
Lucrare de doctorat                        ☐

Scopul proiectului 
Scopul proiectului/ Lucrării de licență/ Lucrării de disertație/ Lucrării de doctorat.
Click here to enter text.
(max. 300 caractere)
Obiectivele proiectului 
Se trec doar obiectivele specifice din proiectul de cercetare care necesită avizare din partea Comisiei de Etică a Cercetării.

Click here to enter text.
(max. 1.000 caractere)
Activitățile proiectului
Se trec doar activități din proiectul de cercetare care necesită avizare din partea Comisiei de Etică a Cercetării.

Click here to enter text.
(max. 1.000 caractere)
Rezultatele proiectului 
Se trec doar acele rezultate care se obțin ca urmare a derulării activităților de cercetare pentru care se solicită avizare din partea Comisiei de Etică a Cercetării. Scrierea unui articol sau alt tip de livrabil din proiect în proiect nu se încadrează ca rezultat.

Click here to enter text.
(max. 1.000 caractere)

Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt veridice și îmi asum responsabilitatea că proiectul supus avizării respectă legislația națională și europeană privind cercetarea științifică.


Director de proiect*
Numele și Prenumele:Click here to enter text.
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TIPUL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE


Vă rugăm să bifați în tabelul de mai jos componentele aplicabile proiectului dumneavoastră și să oferiți informații suplimentare acolo unde ați bifat „DA”.

1
Cercetare pe embrioni umani, făt uman
1.1.
Veți utiliza celulele stem embrionare (hESCs)?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
1.1.1.
Celulele stem embrionare vor fi obținute din embrioni în cadrul activității desfășurate în cadrul proiectului?
DA ☐
NU ☐


Dacă DA, detaliați procedurile de colectare a celulelor stem embrionare din proiect.

Click here to enter text.


1.1.2.
Celulele stem embrionare provin din linii celulare stabile?
DA ☐
NU ☐


Dacă DA, prezentați originea liniei celulare.

Click here to enter text.



Dacă DA, prezentați măsurile de control luate în conformitate cu legislația în vigoare.

Click here to enter text.

1.2.
Veți utiliza embrioni umani?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
1.2.1.
Prezentați originea acestora.

Click here to enter text.


1.2.2.
Detaliați procedurile de recrutare.

Click here to enter text.


1.2.3.
Detaliați metodele de obținere a consimțământului informat de la persoanele care au donat embrionii umani.

Click here to enter text.

1.3.
Veți utiliza țesuturile/ celulele fetale umane?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
1.3.1.
Menționați originea țesuturilor/celulelor fetale.

Click here to enter text.


1.3.2.
Detaliați cum veți obține consimțământul informat de la persoanele care vor dona țesuturile/celulele fetale.

Click here to enter text.


2
Cercetare pe subiecți umani
2.1.
Fac parte și subiecții umani din grupul țintă al proiectului?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
2.1.1.
Subiecții umani vor participa în mod voluntar la activitățile de cercetare?
DA ☐
NU ☐


a. Detaliați procedurile de recrutare.

Click here to enter text.



b. Detaliați procedurile de obținere a consimțământului informat.

Click here to enter text.



c. În cazul în care experimentul este exceptat de la obținerea consimțământului informat anterior începerii acestuia (studii clinice, placebo, cercetări în psihologie, etc) menționați cum veți proceda la finalul desfășurării studiului.

Click here to enter text.



d. Cum veți proceda în cazul în care apar evenimente neprevăzute (descoperiri accidentale, participanții se răzgândesc în timpul activităților de cercetare și așa mai departe)? Detaliați ce măsuri veți impune.

Click here to enter text.


2.1.2.
Subiecții umani sunt persoane care nu au capabilitatea de a își exprima consimțământul informat?
DA ☐
NU ☐


a. Detaliați procedurile de recrutare.

Click here to enter text.



b. Detaliați procedurile de obținere a consimțământului informat.

Click here to enter text.



c. Detaliați procedurile pe care le veți implementa pentru a vă asigura că participanții nu sunt constrânși în niciun fel.

Click here to enter text.



d. Cum veți proceda în cazul în care apar evenimente neprevăzute (descoperiri accidentale, participanții se răzgândesc în timpul derulării studiului și așa mai departe)? Detaliați ce măsuri veți impune.

Click here to enter text.


2.1.3.
Subiecții umani sunt persoane vulnerabile sau persoane care fac parte din grupuri vulnerabile?
DA ☐
NU ☐


a. Detaliați tipul vulnerabilității.

Click here to enter text.



b. Detaliați procedurile de recrutare.

Click here to enter text.



c. Detaliați procedurile de obținere a consimțământului informat.

Click here to enter text.



d. Cum veți proceda în cazul în care apar evenimente neprevăzute (descoperiri accidentale, participanții se răzgândesc în timpul derulării studiului și așa mai departe)? Detaliați ce măsuri veți impune.

Click here to enter text.


2.1.4.
Subiecții umani sunt copii/ minori?
DA ☐
NU ☐


a. Precizați grupa de vârstă.

Click here to enter text.



b. Detaliați metodele de recrutare.

Click here to enter text.



c. Detaliați procedurile de obținere a consimțământului informat din partea adultului responsabil.

Click here to enter text.



d. Detaliați procedurile de obținere a acordului din partea copilului de a participa la cercetare.

Click here to enter text.



e. Precizați ce măsuri veți implementa pentru a proteja psihic și fizic copilul/minorul.

Click here to enter text.



f. Cum veți proceda în cazul în care apar evenimente neprevăzute (descoperiri accidentale, participanții se răzgândesc în timpul derulării studiului și așa mai departe)? Detaliați ce măsuri veți impune.

Click here to enter text.


2.1.5.
Subiecții umani din grupul țintă sunt pacienți?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați natura bolii/ condiția/ dizabilitatea.

Click here to enter text.



b. Detaliați procedurile de recrutare.

Click here to enter text.



c. Detaliați procedurile de obținere a consimțământului informat.

Click here to enter text.



c. Cum veți proceda în cazul în care apar evenimente neprevăzute (descoperiri accidentale, participanții se răzgândesc în timpul derulării studiului și așa mai departe)? Detaliați ce măsuri veți impune.

Click here to enter text.


2.1.6.
Subiecții umani sunt voluntari sănătoși din punct de vedere medical?
DA ☐
NU ☐


a. Detaliați procedurile de recrutare.

Click here to enter text.



b. Detaliați procedurile de obținere a consimțământului informat.

Click here to enter text.



c. Cum veți proceda în cazul în care apar evenimente neprevăzute (descoperiri accidentale, participanții se răzgândesc în timpul derulării studiului și așa mai departe)? Detaliați ce măsuri veți impune.

Click here to enter text.

2.2.
Cercetarea implică intervenții fizice asupra participanților la studiu?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
2.2.1.
Veți utiliza în cadrul studiului tehnici invazive?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați factorii de risc

Click here to enter text.



b. Prezentați măsurile pe care le luați pentru a minimiza riscurile

Click here to enter text.


2.2.2.
Cercetarea implică colectarea de probe biologice?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați tipul de probe pe care le colectați

Click here to enter text.



b. Descrieți procedurile de colectare a probelor biologice

Click here to enter text.



c. Descrieți metodele pe care le veți aplica pentru a proteja mediul înconjurător

Click here to enter text.



d. Prezentați nr. contractului de preluare a deșeurilor biologice și termenul de valabilitate al acestuia

Click here to enter text.


3
Cercetare pe celule/ țesuturi umane
3.1.
Veți utiliza celulele sau țesuturile umane? (altele decât cele din embrioni umani/ făt uman)
DA ☐
NU ☐
Dacă DA:
3.1.1.
Celulele/ țesuturile umane sunt disponibile comercial?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați tipul de celule

Click here to enter text.



b. Prezentați compania, codul, etc

Click here to enter text.



c. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza celulele

Click here to enter text.



d. Descrieți metodele pe care le veți aplica pentru a proteja mediul înconjurător

Click here to enter text.



e. Prezentați nr. contractului de preluare a deșeurilor biologice și termenul de valabilitate al acestuia

Click here to enter text.


3.1.2.
Celulele/ țesuturile umane se obțin prin activitățile din proiect?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați tipul de celule

Click here to enter text.



b. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza celulele

Click here to enter text.



c. Descrieți metodele pe care le veți aplica pentru a proteja mediul înconjurător

Click here to enter text.



d. Prezentați nr. contractului de preluare a deșeurilor biologice și termenul de valabilitate al acestuia

Click here to enter text.


3.1.3.
Celulele/țesuturile umane sunt obținute dintr-un alt proiect?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați tipul de celule.

Click here to enter text.



b. Prezentați titlul proiectului, instituția finanțatoare și nr. avizului de etică.

Click here to enter text.



c. Prezentați informațiile necesare pentru a defini dreptul de proprietate și/sau cum acesta este distribuit între autorii inițiali și dvs. ca utilizatori.

Click here to enter text.


d. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza celulele.

Click here to enter text.


e. Descrieți metodele pe care le veți aplica pentru a proteja mediul înconjurător.

Click here to enter text.


f. Prezentați numărul contractului de preluare a deșeurilor biologice și termenul de valabilitate al acestuia.

Click here to enter text.

3.1.4.
Celulele/țesuturile umane sunt preluate dintr-o biobancă?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați tipul de celule

Click here to enter text.


b. Prezentați datele de identificare a biobăncii și nr. Acordului biobăncii de utilizare a celulelor/ țesuturilor umane

Click here to enter text.


c. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza celulele

Click here to enter text.


d. Descrieți metodele pe care le veți aplica pentru a proteja mediul înconjurător

Click here to enter text.


e. Prezentați nr. contractului de preluare a deșeurilor biologice și termenul de valabilitate al acestuia

Click here to enter text.

4
Protecția datelor personale ale subiecților implicați în activitățile de cercetare
4.1.
Colectați și/sau procesați datele personale ale participanților din cadrul studiului? (ex. numele și prenumele, vârsta, sexul, anul nașterii, starea de sănătate, aspecte ale vieții sexuale, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice, etc.)?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
4.1.1.
a. Detaliați metodele de protejare a confidențialității și intimității pentru:


1. Date personale privind starea de sănătate.

Click here to enter text.


2. Confidențialitatea / intimitatea.

Click here to enter text.


3. Auto-determinare subiectul are dreptul de a determina ce date sunt colectate și înregistrate, de a ști cine le folosește și în ce scopuri).

Click here to enter text.


4. Principiul scopului legitim (scopul pentru care aceste date sunt folosite).

Click here to enter text.


5. Securitate (tehnologii de criptare și codare).

Click here to enter text.


6. Participare (acces la baza de date).

Click here to enter text.


7. Transparența.

Click here to enter text.


8. Evaluarea. 

Click here to enter text.


9. Educație și cursuri de specializare.

Click here to enter text.


b. Detaliați următoarele proceduri:


1. Colectarea datelor personale.

Click here to enter text.


2. Stocarea datelor personale.

Click here to enter text.


3. Protecția datelor personale.

Click here to enter text.


4. Păstrarea datelor personale.

Click here to enter text.


5. Distrugerea datelor personale colectate.

Click here to enter text.


6. Refolosirea datelor personale colectate.

Click here to enter text.


c. Explicați cum respectați legislația națională și a UE

Click here to enter text.
4.2.
Cercetarea implică procesarea informațiilor genetice?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
4.2.1.
Prezentați informațiile genetice pe care le procesați

Click here to enter text.


4.2.2.
Precizați scopul culegerii de informații genetice din activitățile de cercetare dezvoltate în proiect.

Click here to enter text.


4.2.3.
Descrieți activitățile de cercetare prin intermediul cărora se vor obține informații genetice.

Click here to enter text.

4.3.
Cercetarea implică urmărirea și observarea activității participanților la studiu fără ca aceștia să fie informați de acest lucru?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
4.3.1.
Menționați motivul pentru care nu îi informați pe participanți de faptul că vor fi urmăriți/observați.

Click here to enter text.


4.3.2.
Prin ce mijloace îi veți urmări/observa pe participanți?

Click here to enter text.


4.3.3.
Detaliați activitățile de cercetare în care utilizați metodele de urmărire și observare a participanților care nu știu acest lucru.

Click here to enter text.

4.4.
Procesați datele personale colectate anterior acestui proiect (reutilizarea datelor)?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
4.4.1
Prezentați bazele de date pe care plănuiți să le utilizați (pagina web) sau alte surse (indicații clare).

Click here to enter text.


4.4.2.
Indicați dacă accesul la baza de date este liber, respectiv dacă sunteți sau nu autorizat să le utilizați.

Click here to enter text.


4.4.3.
Detaliați activitățile de cercetare în care utilizați datele personale colectate anterior acestui proiect.

Click here to enter text.



5
Animale vii
Secțiune introdusă în conformitate cu Legea 43/ 2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice și Directiva 2010/63/UE a Parlamentului și Consiliului European
5.1.
Aveți autorizație de utilizare a animalelor în scopuri științifice?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
5.1.1.
Proiectul este autorizat de către Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor?
DA ☐
NU ☐


a. Numărul autorizației

Click here to enter text.



b. Tipul de activitate pentru care ați fost autorizat


crescător
☐
☐


furnizor
☐
☐


utilizator 
☐
☐
5.2.
Veți utiliza animale vii?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
5.2.1.
Animalele utilizate sunt:
DA
NU


a. Specii pe cale de dispariție
☐
☐


b. Primate neumane
☐
☐


c. Animale capturate din sălbăticie
☐
☐


d. Animale crescute în scopul utilizării în proceduri
☐
☐


e. Animale rătăcite și semisălbatice din specii domestice
☐
☐

5.2.2.
Utilizați specii pe cale de dispariție?
DA ☐
NU ☐


a. Indicați numărul derogării obținute de la ANSV-SA pentru utilizarea speciilor pe cale de dispariție.

Click here to enter text.



b. Indicați ce specie urmează să utilizați.

Click here to enter text.



c. Prezentați scopul cercetării și motivați de ce acesta nu poate fi atins prin utilizarea altor specii.

Click here to enter text.



d. Precizați care este numărul de exemplare pe care-l veți utiliza.
 
Click here to enter text.


e. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza aceste animale.

Click here to enter text.


5.2.3.
Utilizați animale capturate din sălbăticie?
DA ☐
NU ☐


a. Indicați numărul derogării obținute de la ANSV-SA pentru utilizarea speciilor pe cale de dispariție.

Click here to enter text.



b. Indicați ce specie urmează să utilizați.

Click here to enter text.



c. Prezentați scopul cercetării și motivați de ce acesta nu poate fi atins prin utilizarea altor specii.

Click here to enter text.



d. Precizați care este numărul de exemplare pe care-l veți utiliza.

Click here to enter text.



e. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza aceste animale.

Click here to enter text.

5.2.4.


Utilizați animale rătăcite și semisălbatice din specii domestice?
DA ☐
NU ☐


a. Indicați numărul derogării obținute de la ANSV-SA pentru utilizarea animalelor rătăcite și semisălbatice din specii domestice.

Click here to enter text.



b. Indicați ce specie urmează să utilizați.

Click here to enter text.



c. Prezentați scopul cercetării și motivați de ce acesta nu poate fi atins prin utilizarea altor specii.

Click here to enter text.



d. Precizați care este numărul de exemplare pe care-l veți utiliza.

Click here to enter text.



e. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza aceste animale.

Click here to enter text.


5.2.5.
Utilizați alte primate neumane decât cele crescute în scopul utilizării în proceduri?
DA ☐
NU ☐


a. Indicați numărul derogării obținute de la ANSV-SA pentru utilizarea primatelor neumane altele decât cele crescute în scopul utilizării în proceduri.

Click here to enter text.



b. Indicați ce specie urmează să utilizați.

Click here to enter text.



c. Prezentați scopul cercetării și motivați de ce acesta nu poate fi atins prin utilizarea altor specii.

Click here to enter text.



d. Precizați care este numărul de exemplare pe care-l veți utiliza.

Click here to enter text.



e. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza aceste animale.

Click here to enter text.


5.2.6.
Folosiți animale crescute pentru a fi utilizate în studii?
DA ☐
NU ☐


a. Care din speciile de mai jos este cea utilizată în experimentele dumneavoastră?


1. Șoarece (Mus musculus)
☐
☐


2. Șobolan (Rattus norvegicus)
☐
☐


3. Cobai (Cavis porcellus)
☐
☐


4. Hamster sirian (auriu) (Mesocricetus auratus)
☐
☐


5. Hamster chinezesc (Cricetulus griseus)
☐
☐


6. Gerbil mongol (Meriones griseus)
☐
☐


7. Iepure (Oryctolagus cuniculus)
☐
☐


8. Câine (Canis familiaris)
☐
☐


9. Pisică (Felis catus)
☐
☐


10. Specii de primate neumane
☐
☐


11. Broască [Eenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)]
☐
☐


12. Peștele zebră (Danio rerio)
☐
☐


b. Prezentați scopul cercetării și motivați de ce acesta nu poate fi atins prin utilizarea altor specii.

Click here to enter text.



c. Precizați care este numărul de exemplare pe care-l veți utiliza.

Click here to enter text.



d. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza aceste animale.

Click here to enter text.


5.2.7.
Utilizați animale modificate genetic?
DA ☐
NU ☐


a. Animalele modificate genetic:


1. Au fost achiziționate în vederea desfășurării activităților de cercetare
☐
☐


2. Se obțin în urma activităților de cercetare din proiect
☐
☐


3. Au fost obținute dintr-un alt proiect de cercetare
☐
☐


b. Indicați ce specie urmează să utilizați.

Click here to enter text.



c. Prezentați scopul cercetării și motivați de ce acesta nu poate fi atins prin utilizarea altor specii.

Click here to enter text.



d. Precizați care este numărul de exemplare pe care-l veți utiliza.

Click here to enter text.



e. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza aceste animale.

Click here to enter text.

5.3.
Procedurile se realizează pe animale vii?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
5.3.1.
Care este gradul de severitate al procedurilor pe care le veți desfășura? (Conform Anexei 7 din Legea 43/ 2014)
DA ☐
NU ☐



a. Fără recuperare
☐
☐


b. Superficial
☐
☐


 c. Moderat
☐
☐


d. Sever
☐
☐

5.3.2.
Metodele de testare se realizează pe animale vii?
DA ☐
NU ☐


a. Descrieți metodele de testare utilizate.

Click here to enter text.



b. Explicați cum metodele alese implică cea mai scăzută capacitate de a simți durerea, suferința, stresul sau prezența vătămărilor de durată.

Click here to enter text.


c. Explicați cum evitați moartea ca punct final al unei proceduri, atunci când acest lucru este posibil

Click here to enter text.


5.3.3.
Utilizați proceduri de anesteziere a animalelor?
DA ☐
NU ☐


a. Descrieți procedura de anesteziere.

Click here to enter text.


b. Descreți cum tratați animalul după ce efectul anesteziei dispare.

Click here to enter text.


5.3.4.
Pentru desfășurarea activităților de cercetare animalul este ucis?
DA ☐
NU ☐


a. Uciderea se realizează: 


1. Într-o unitate acreditată  care a obținut autorizație în vederea desfășurării proiectului.
☐
☐


2. Pe teren, după ce s-a obținut derogarea pentru această procedură de la ANSV - SA
☐
☐


b. Descrieți metoda de ucidere pe care o veți utiliza

Click here to enter text.

5.4.
Aplicați conceptul celor 3R (Replacement, Reduction, Refinement)?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA
5.4.1.
Conceptul „Replacement”
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați justificarea științifică pentru care trebuie utilizate animale și nu se pot utiliza alte metode alternative

Click here to enter text.


5.4.2.
Conceptul „Reduction”
DA ☐
NU ☐


a. Descrieți motivul pentru care se utilizează un anumit număr de animale

Click here to enter text.



b. Descrieți modul în care s-a aplicat această reducere (aplicarea de metode statistice, loturi martor comune sau reduse ca număr etc.)

Click here to enter text.


5.4.3.
Conceptul „Refinement” - Îmbunătățirea metodelor de creștere, adăpostire, îngrijire și utilizare a animalelor în proceduri
DA ☐
NU ☐


a. Precizați, la modul general, condițiile în care urmează să fie cazate animalele care vor fi utilizate în proceduri.

Click here to enter text.



b. Precizați, la modul general, condițiile de microclimat din zona de cazare.

Click here to enter text.



c. Precizați, la modul general, competența personalului implicat în proces.

Click here to enter text.


6
Cercetare pe celule/ țesuturi animale
6.1.
Veți utiliza celulele sau țesuturile animale?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA:
6.1.1.
Celulele/ țesuturile animale sunt disponibile comercial?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați tipul de celule.

Click here to enter text.



b. Prezentați compania, codul, etc.

Click here to enter text.



c. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza celulele.

Click here to enter text.



d. Descrieți metodele pe care le veți aplica pentru a proteja mediul înconjurător.

Click here to enter text.



e. Prezentați nr. contractului de preluare a deșeurilor biologice și termenul de valabilitate al acestuia.

Click here to enter text.


6.1.2.
Celulele/ țesuturile animale se obțin prin activitățile din proiect?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați tipul de celule.

Click here to enter text.



b. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza celulele.

Click here to enter text.



c. Descrieți metodele pe care le veți aplica pentru a proteja mediul înconjurător.

Click here to enter text.



d. Prezentați nr. contractului de preluare a deșeurilor biologice și termenul de valabilitate al acestuia.

Click here to enter text.


6.1.3.
Celulele/ țesuturile animale sunt obținute într-un alt proiect?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați tipul de celule.

Click here to enter text.



b. Prezentați titlul proiectului, instituția finanțatoare și nr. avizului de etică.

Click here to enter text.



c. Prezentați informațiile necesare pentru a defini dreptul de proprietate și/ sau cum acesta este distribuit între autorii inițiali și dvs. ca utilizatori.

Click here to enter text.



d. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza celulele.

Click here to enter text.


e. Descrieți metodele pe care le veți aplica pentru a proteja mediul înconjurător.

Click here to enter text.



f. Prezentați nr. contractului de preluare a deșeurilor biologice și termenul de valabilitate al acestuia.

Click here to enter text.


6.1.4.
Celulele/ țesuturile animale sunt preluate dintr-o biobancă?
DA ☐
NU ☐


a. Prezentați tipul de celule.

Click here to enter text.



b. Prezentați datele de identificare a biobăncii și nr. Acordului biobăncii de utilizare a celulelor/ țesuturilor umane.

Click here to enter text.


c. Descrieți activitățile de cercetare în care veți utiliza celulele.

Click here to enter text.



d. Descrieți metodele pe care le veți aplica pentru a proteja mediul înconjurător.

Click here to enter text.



e. Prezentați nr. contractului de preluare a deșeurilor biologice și termenul de valabilitate al acestuia.

Click here to enter text.


7
Proiect realizat în parteneriat cu state care nu fac parte din UE
7.1.
Sunt implicate, în activitățile de cercetare, centre de cercetare sau institute  din state care nu fac parte din UE?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA:
Prezentați țările partenere și activitățile în care acestea sunt implicate

Click here to enter text.

7.2.
Institutele sau centrele din alte state au acces la resursele proiectului (ex: animale/ țesut uman, probe biologie, material genetic, animale vii, rămășițe umane, materiale cu valoare istorică, probe din fauna și vegetația locală etc.)?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA:
Detaliați resursele pe care urmează să le utilizați și modalitatea în care o veți face

Click here to enter text.

7.3.
Planificați să importați în UE materiale de orice tip, chiar și date personale, din statele care nu fac parte din UE?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA:
Specificați ce materiale și din ce state.

Click here to enter text.

7.4.
Planificați să exportați materiale de orice tip, chiar și date personale, din statele care nu fac parte din UE, în UE?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA:
Specificați ce materiale și din ce state și completați punctele din cerere care fac referire la materialele pe care doriți să le exportați, chiar și date personale

Click here to enter text.


8
Protecția mediului și Securitate
8.1.
Utilizați elemente care pot aduce prejudicii mediului și/ sau animalelor și/ sau plantelor?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA:
Prezentați măsurile de siguranță pe care le veți lua.

Click here to enter text.
În cazul în care se solicită avizare din partea Comisiei de etică, precizați numărul derogării de la autoritatea competentă și perioada de valabilitate a acesteia pentru prezentul proiect.

Click here to enter text.

8.2.
Cercetările implică activități riscante care pot aduce vătămări personalului de cercetare?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA:
a. Cercetătorul/ personalul auxiliar a fost informat cu privire la măsurile de securitate și protecția muncii specifice diferitelor activități de cercetare pe care le va desfășura?

DA ☐
NU ☐

b. Indicați echipamentele de protecție utilizate în vederea realizării unei bariere față și agentul/ echipamentul potențial dăunător

Click here to enter text.

9
Alte elemente pe care le considerați relevante și care nu se găsesc în secțiunile anterioare
9.1.
Utilizați alte elemente pe care le considerați relevante și care nu se găsesc în secțiunile anterioare?
DA ☐
NU ☐
Dacă DA:
Vă rugăm să detaliați.

Click here to enter text.


Declar pe propria răspundere că datelor prezentate mai sus sunt veridice și îmi asum responsabilitatea că proiectul supus avizării respectă legislația națională și europeană privind cercetarea științifică.

Data:Click here to enter text.

Director de proiect
Numele și Prenumele:Click here to enter text.
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