
 

 

 

In atentia  

Comisiei de Etica Cercetării-Dezvoltării  
a Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi a Copilului “Alessandrescu Rusescu”, Bucureşti 

 

 

Subsemnatul,  

…………………………........………………………………… în calitate de …………………………… ; 

(titlu ştiinţific/ grad didactic/ profesional urmat de Prenume şi Nume)  

având datele de contact : e-mail …………………….………… ; telefon mobil: ……….……………… ; 

solicit, prin prezenta cerere,  

avizul Comisiei de Etică a Cercetării-Dezvoltării din I.N.S.M.C. “Alessandrescu-Rusescu” pentru (*):  

………………………………………………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ce va fi efectuat de către …………………………………………….…. 

În cadrul secţiei / departamentului / spitalului  ……………………………………….. 

Având Coordonator/i ………………………….……………………….. 

 

Anexez cererii mele: 

 Nota de fundamentare / Copie după protocolul şi metodologia studiului  

 Formularul de consimţământ în cazul studiilor pe subiecţi umani,  
o Pentru cercetările în parteneriat, în cazul în care investigatorul principal/şeful de proiect este 

dinafara I.N.S.M.C. “Alessandrescu-Rusescu” se cere completarea propriului formular de 

consimţământ; acesta va fi ataşat în plus pe lângă formularul folosit  de I.N.S.M.C. În cazul în 

care cercetătorul din I.N.S.M.C. “Alessandrescu-Rusescu” este coordonatorul principal al 

studiului, acesta va cere coordonatorilor secunzi din alte centre universitare sau unităţi de 

cercetare partenere să obţină avizul etic local. 

 Alte documente legate de solicitare, şi anume ……………………………………….  
 

Am înţeles că după acordarea avizului etic, orice efect advers apărut la subiecţii de cercetare pe parcursul 

derulării studiului va fi raportat comisiei de etica cercetării+dezvoltării şi totodată am luat la cunoştinţă 

faptul că în cazul nerespectării principiilor etice şi/sau a legislaţiei cercetării Comisia de etica cercetării 

îşi arogă dreptul de a-şi declina avizul etic acordat. 

 

Va multumesc si ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru informatii suplimentare. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

 

…………………………….. 
                                                                                              ( semnatura)  

DATA: ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Se precizează : 

- numele Studiului/ grantului / proiectului; numele şi prenumele investigatorului principal, eventuala 

finanţare, aprobată sau în curs de aprobare (situaţie în care se va menţiona data limită de depunere a 

dosarului), eventualii parteneri; 
- solicitarea accesului la baza de date digitală sau letrică (foi de observaţii, alte documente arhivate)  

http://www.umfiasi.ro/Cercetare/Documents/ghid_consimtamant_cercetare.doc

