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INSTITUTUL NATIONAL pentru SANATATEA MAMEI si a COPILULUI 

“ ALESSANDRESCU – RUSESCU “ , Bucuresti 

 

COMISIA de ETICA a CERCETARII-DEZVOLTARII 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE ETICA A CERCETARII  

documente necesare 
 

 

În atenţia celor care realizează studii de cercetare sub egida INSMC 
 

Ca urmare a alinierii la standardele etice de cercetare europeană şi în urma 

deciziei Consiliului Stiintific al INSMC, toate proiectele de cercetare, studiile, 

granturile si lucrarile stiintifice din cadrul INSMC (inclusiv cele derulate în cadrul 

Şcolii doctorale) vor fi supuse avizului etic ÎNAINTE de derularea cercetării propriu-

zise.  

 

În acest sens, investigatorii principali sunt rugaţi să adreseze Comisiei de 

etica cercetării cu următoarele documente: 

 

 Cerere pentru avizul etic – inregistrata la secretariat; în care să se specifice:  

o numele grantului,proiectului, studiului,s.a. (a lucrarii in scop stiintific) 

o numele investigatorului principal, (cu mentionarea posibilei echipe) 

o eventuala finanţare, aprobată sau în curs de aprobare (situaţie în care se va 

menţiona data limită de depunere a dosarului),  

o eventualii parteneri 

 Nota de fundamentare a studiului, priectului, s.a.m.d. - avizta de managerul 

INSMC si/sau Consiliul Stiintific al INSMC 

 Protocolul şi metodologia studiului (copie), proiectului, s.a.m.d impreuna cu 

documentele ce vor fi utilizate 

 Formularul de consimtamant în cazul studiilor pe subiecţi umani, 

 Descrierea eventualelor date care sunt cerute pentru studiul in cauza din: FO, 

baza de date, arhiva, s.a. din cadrul INSMC. 

 Pentru cercetările în parteneriat, în cazul în care investigatorul principal/şeful 
de proiect este dinafara INSMC se cere completarea propriului formular de 

consimţământ, acesta va fi ataşat în plus pe lângă formularul recomandat de INSMC.  

În cazul în care cercetătorul din INSMC este coordonatorul principal al 
studiului, acesta va cere coordonatorilor secunzi din alte centre universitare sau 
unităţi de cercetare partenere să obţină avizul etic local. 

În cazul cercetării pe animale se vor preciza condiţiile de lucru cu aceste 
animale, sursa de procurare a animalelor, tipul şi numărul animalelor, explicaţia 
necesităţii acelei specii, explicaţia necesităţii acelui număr, protocolul de cercetare pe 
animale (inclusiv metodele de eutanasiere dacă este cazul, sau situaţia animalelor 
dupa terminarea experimentului etc.). 

 

Informatii suplimentare puteti primi de la Secretariatul Comisiei de Etica 

Cercetării  din INSMC (email: cercetare.insmc@gmail.com) 
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