AVIZUL DE ETICĂ

Preambul
Ca urmare a alinierii la standardele etice de cercetare europeană şi având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aşa cum a fost aprobată prin Legea Nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării Nr. 400 din 22 februarie 2007, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării ştiinţifice și cu Legea Educației naționale nr 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare,
In urma deciziei Biroului Senat nr. ... din ................., 

Proiectele de cercetare din cadrul Universității din București vor fi supuse avizului etic ÎNAINTE de derularea cercetării propriu zise.

În acest sens, directorii de proiect sunt rugaţi să adreseze Comisiei de Etică a Cercetării din Universitatea din București următoarele documente:
	Cerere pentru Avizul etic, în care conform Formularului specificat în Anexa 1
	Formularul de consimţământ în cazul studiilor pe subiecţi umani, realizat după ghidul informativ prezentat în Anexa 2.

În cazul în care Universitatea din București este partener într-un proiect coordonat de o altă instituție, iar Directorul de proiect cere completarea propriului formular de consimţământ, acesta va fi ataşat în plus pe lângă formularul recomandat de Universitatea din București. În cazul în care Universitatea din București este Partener principal/ Coordonat de proiect, Directorul de proiect va cere Responsabililor de proiect din instituțiile partenere să obţină avizul etic local.

Comisia de Etică a Cercetării se va întruni şi va lucra după regulamentul intern stabilit, aprobat de Senatul Universității din București.
După acordarea avizului etic, orice efect advers apărut la subiecţii de cercetare pe parcursul derulării studiului va fi raportat Comisiei de Etică a Cercetării. Comisia de Etică a Cercetării își arogă dreptul de a-şi declina avizul etic în cazul nerespectării principiilor etice şi/ sau a legislaţiei cercetării.



Pentru a fi luate luate în evidență de Comisia de Etică a Cercetării proiectele trebuie să desfășoare cel puțin una din activitățile enumarete mai jos:
Cercetări care implică subiecți umani;
Studii clinice care implică subiecți umani;
	Tratamente sau intervenții noi;
	Cercetări care implică resturi umane, cadavre, țesuturi aruncate precum  placenta, fluide biologice,  etc.;
	Studii psihologice;
	Compararea unei proceduri acceptate, fie terapeutică, non-terapeutică sau diagnostic cu o altă procedură care nu a fost acceptată oficial;
	Practici inovatoare în sănătate și servicii de dizabilitate;
	Cercetări pe studenți care întrunesc condițiile cercetări pe subiecți umani;
	Studii clinice prin observare;
	Acces la informații personale prin chestionare, interviuri sau alte forme de alegere a informațiilor;
	Cercetări care implică uzul secundar de date (adică uzul unor date care nu au fost colectate în scopul cercetării) dacă sunt implicate date de identificare sau despre sănătatea subiecților implicați;
	Studii de caz când observarea a o serie de subiecți permite extrapolarea/ generalizarea datelor culese și când există intenția de publicare a rezultatelor.

Cercetări care implică activități, dispozitive sau chimicale cu un grad ridicat de risc;
Activități cu grad ridicat de risc: activități care au un risc potențial mai mare decât riscurile comune ale vieții de zi cu zi;
	Dispozitive cu grad ridicat de risc: dispozitive care necesită măsuri de siguranță suplimentare pentru asigurarea nivelului de securitate, dispozitive care pot fi primejdioase în anumite condiții, etc. (arme de foc, artificii, laser, etc);
	Chimicale cu grad ridicat de risc: chimicalele a căror utilizare este interzisă sau reglementată național/ internațional (droguri, medicamente, explozibili, etc);
	Pentru oricare dintre activitățile în care se vor folosi dispozitive, chimicale sau care vor implica alte activități cu grad crescut de risc va fi necesară solicitarea aprobării din partea comisiei de etică a instituției. 

Cercetări pe animale vertebrate: În activitățile de cercetare care implică vertebrate și care presupune interacțiunea sau interferența cu modul lor de viață este necesară aprobarea Comisiei de Etică.
	De ce trebuie folosite în mod obligatoriu vertebrate pentru cercetare, dacă există alternative și de ce nu sunt viabile? Comisia nu va aproba folosirea vertebratelor în situații în care există alternative viabile care pot fi folosite în cercetare cu același rezultat.
	Care sunt riscurile si care sunt beneficiile cercetării?
	Care sunt tratamentele la care vor fi supuse animalele?
	De câte animale este nevoie pentru ca rezultatele cercetării să fie relevante?
	Cum se poate face astfel încât numărul animalelor folosite să fie cât mai mic avându-se în același timp în vedere maximizarea beneficiilor, sănătății și confortului  acestora?
În cazul în care vor fi folosite animale cărora li se vor administra substanțe sau li se vor aplica tratamente care necesită observare, ori care produc suferință sau stres, activitățile de cercetare trebuie să se desfășoare în condiții controlate, conform reglementărilor, în vigoare și prin urmare necesită aprobarea Comisiei de Etică.
Comisia de Etică nu va aproba studii care supun animalele unor riscuri inutile sau unor suferințe prea mari, ale căror beneficii nu depășesc prejudiciile.
Nu se vor permite studiile prin care li se va induce animalelor un nivel de toxicitate care le va afecta sau pune în pericol viața, precum alcoolul, pesticide, ierbicide, etc., studii care testează anduranța la durere sau le supun unor suferințe emoționale puternice, precum despărțirea puiului de mamă, etc.

Cercetări care implică potențiali factori de risc de tip biologic: Vor fi supuse analizei proiectele care implică potențiali factori de risc biologic, după cum urmează:
	agenți patogeni,
	microorganisme,
	fluide umane ori animale,
	țesuturi umane sau animale - inclusiv păr sau dinți,
	ADN recombinat,
	cadavre sau resturi umane,
	țesuturi (precum  placenta) sau fluide umane aruncate;

În cazul acestor proiecte, aprobările se vor acorda avându-se în vedere nivelul de biosiguranță al laboratorului, în conformitate cu legislația în vigoare.


