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1. SCOP

Procedura a fost elaboratd pentru a asigura respectarea principiilor de etic[ in cercetarea
gtiinlifica din domeniul gtiinlelor socio-umane qi alte domenii non biomedicale care implicd
subiecli umani qi/sau animale de experien![, precum qi promovarea cercetirii ;tiinfifrce in
acest spirit.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.l.Procedura se aplicd in mod direct cercetlrilor/studiilor qi/sau proiectelor din domeniul de
qtiinfe socio-umane qi alte domenii non biomedicale efectuate pe subiecli umani sau pe
animale de experienJd, desfbgurate de Universitatea,,Lucian Blaga" din Sibiu.

2.2.in cazttlin care ULBS este Coordonator al unui proiect desfEqurat in consor,tiu, Directorul
de proiect va cere Responsabililor de proiect din instituliile partenere sd oblin[ avrzul
comisiilor similare.

2.3.in cazul in care ULBS este Partener intr-un proiect coordonat de o altd institulie, iar
Directorul de proiect cere oblinerea avizului CECSDSSUADNBM, acesta va fi atasat
impreund cu avrzu,l oblinut de Coordonatorul proiectului.

2.4. Nu fac obiectul acestei comisii proiectele/studiile studenlilor, lucrdrile de licenld,
disertaliile qi tezele de doctorat. in aceste cazuri, coordonatorii ;tiinfifici, conform legislajiei
gi regulamentelor in vigoare, vor asigura respectarea principiilor de eticd in cercetarea
gtiinfific[ din domeniul gtiinlelor socio-umane gi alte domenii non biomedicale, desfEquratd
pe subiecli umani gi/sau pe animale de experienld, precum qi promovarea cercet[rii Etiinlifice
in acest spirit.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3. 1 . Cadrul legislativ internafional:
. Declaralia Universald a Drepturilor Omului, adoptatd la 10 decembrie 1948, prin

Rezoluli a2l7 in Franla in cadrul celei de-a treia sesiuni a Adundrii Generale aOrganrzaliei
NaJiunilor Unite;

o Carta Europeand a Drepturilor Omului.
o Convenlia din 1997 a Consiliul Europei gi Uniunii Europene asupra Drepturilor Omului qi

Biomedicind elaborata de Consiliul Europei Ei completatd de urmdtoarele documente:
Interzicerea Clondrii Fiinlelor Umane gi de Protocolul Adilional referitor la Cercetarca
BiomedicalS. Parlamentul European a contribuit cu o rezolufie asociati Convenliei in
interesul biotehnologiei qi geneticii.

o Convenlia europeand pentru protec{ia animalelor vertebrate utilizate tn experimente ;i
alte scopuri;tiinlrfiru din 18 mar. 1996. Strasbourg, Franla, ETS No.123.

. Recomandarea Comisiei Europene din 11 martie 2005 cu privire la Carta europeand a
cercetdtorului qi Codul de conduitd pentru recrutarea cercetdtorilor. Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene,LT5;

. Directiva 20031651C8 a Parlamentului European qi a Consiliului drn 22 iulie 2003 de
amendare a Directivei 86/609IEF.C a Consiliului privind apropiery actelor cu putere de
lege ;i a actelor administrative ale statelor membre referit, proteclia animalelor
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utilizate in scopuri experimentale;i tn alte scopuri;tiinlrfirr. Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, L 230.

. Regulamentul (UE) 201811807 al Parlamentului European qi al Consiliului din 14

noiembn e 2018 privind un cadru pentru libera circulalie a datelor fdrd caracter personal
in Uniunea Europeand (Text cu relevan![ pentru SEE.). Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, L 303;

. Regulamentul (UE) 201811725 al Parlamentului European gi al Consiliului din 23
octombrte2078 privind proteclia persoanelorfizice in ceea ce prive;te prelucrarea datelor
cu caracter personal de cdtre instituliile, organele, oficiile ;i agenliile Uniunii ;i privind
libera circulalie a acestor date;i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.4512001 qi a
Deciziei nr. 1247l2002lCE (Text cu relevantd pentru SEE.). Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, L 295;

. Regulamentul (UE) 20161679 al Parlamentului European qi al Consiliului din 27 aprlhe
2016 privind protec{ia persoanelor fizice tn ceea ce prive;te prelucrarea datelor cu
caracter personal ;i privind libera circulalie a acestor date gi de abrogare a Directivei
95l46lCF. (Regulamentul general privind proteclia datelor). Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, L 119.

3.2. Cadrul legislativ nalional:
. Legea Educaliei Nalionale nr. 112011, publicatd, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din

10 ianuarre 2071.
. Ordonanla Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea qtiinfificd qi dezvoltarea tehnologicd,

publicatd in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 30 august 2002, cu modificarile Ei
completdrile ulterioare.

o Legea 206 din 27 mai 2004, privind buna conduitf, in cercetarea gtiinfificd,, dezvoltarea
tehnologic[;i inovare, publicat[ in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 4 iunie 2004.

. Lege 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informafiile de interes public,
publicatd in Monitorul Oficial, Partea Inr.663 din23 oct. 2001.

o Lege nr. 305 din l2 iulie 2006 privind ratificarea Convenliei europene pentru protec{ia animalelor
vertebrate utrlizate in experimente qi alte scopuri qtiinJifice, adoptatdla Strasbourg la 18

martie 1986, gi a Protocolului de amendare a Convenliei europene pentru proteclia
animalelor vertebrate utllizate in experimente ;i alte scopuri qtiinfifice, adoptat la
Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de RomAnia la 15 februarie 2006; publicatd in
Monitorul Oficial,Partea I nr. 685 din 10 august 2006.

o Legea nr 1 90 din 1 8 iulie 201 8 privind mdsuri de punere in aplic are a Regulamentului (UE)
20161679 al Parlamentului European gi al Consiliului din27 aprilie 2016 privind proteclia
persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind
libera circulalie a acestor date gi de abrogare a Directivei95l46lCE (Regulamentul general
privind protecJia datelor), publicatd in Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 26 iulie 2018.

3.3. Reglementdri interne ale ULBS:
o Carta UniversitAlii Lucian Blaga din Sibiu, 28.09.2015.
. Strategia de dezvoltare ULBS - 2020.
o Regulamentul activitdlii de cercetare gtiinJifica la ULBS.
o Regulamentul de organizarc gi funclionare al CECSDSSUADNBM.
o Regulamente de elaborare a Lucrdrii de licenfd, Disertaliei gi /sau Tezei de Doctorat.
o Alte reglementdri interne privind activitatea de cercetare Etiinlifici.
o Regulamentul intern de punere in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 20161679

al Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia
persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu personal gi privind
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libera circulalie a acestor date gi de abrogare a Directiyei 95146/CE (Regulamentul general
privind proteclia datelor), intrat in vigoare in aprilie 2018.

4. DEFINITII $I ABREVIERI

a. Definitii

b. Abrevieri

Abreviere Explicatie
ULBS Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu
PC Proiect de Cercetare
CECSDSSUADNBM Comisia de Eticf, in Cercetarea $tiin1ific[ din Domeniul $tiintelor

Socio- Umane si alte domenii non biomedicale
CL Comisia de lucru a CECSDSSUADNBM

5. RESPONSABILITATE $I AUTORITATE

5.1. Comisia de Eticd in Cercetarca Stiinlifica din Domeniul de $tiinle Socio - Umane $i alte
Domenii Non biomedicale

Comisia de eticd in cercetarea gtiinlificd din domeniul gtiinlelor socio-umane qi alte domenii non
biomedicale (CECSDSSUADNBM) este o structurd autonom[ care se ocupd cu evaluarea din
punct de vedere etic a proiectelor de cercetare propuse. Deciziile Comisiei nu pot fi invalidate de
nicio structuri administrativd sau academic[ a Universitalii Lucian Blaga din Sibiu.
CECSDSSUADNBM iqi exercitd misiunea prin acordarea unui Aviz de eticd a cercetdrii in
vederea asigurdrii qi respectdrii principiilor de eticd in cercetarea gtiinfifica din domeniul de $tiinle
socio-umane ;i alte domenii non biomedicale care implicd subiecli umani qi/sau animale de
experienta, $i promovarea cercetdrii ;tiinlifice in acest spirit.

5.1.1. Verificd dosarul de avizare eticd a proiectului, pentru conformitate, in cel mult 3 zlle
lucrdtoare;
5.1.2. in cazul in care dosarul de avizare eticd nu este complet, comisia notificd in scris
cercetdtorul in vederea completdrii acestuia;
5.1.3 . in carul in care dosarul de avrzare eticd este complet qi nu se solicit[ alte documente si
explicalii suplimentare, analizaacestuia trebuie sd se desfEgoare intr-un interval de cel mult 30
zlle calendaristice;
5.1.4. it urma evaludrii documentelor depuse, CECSDSSUADNBM decide:

a) avtz favorabil in vederea desfEqurdrii cercetdrii/studiului/proiectului;
b) aviz favorabil condilionat de realizarea unor modificdri, in termenul stabilit de
comisie, sub sancliunea retragerii avizului.
c) avtz nefavorabil cu expunerea de motive in acest sens;

5.1.5. in mod excepfionaI, in situalii de urgenla justificate, comisia deci

Termen Definitie
Cercetltor Persoand care face investigatii stiintifice.
Protocolul
studiului

Un studiu este condus conform unui plan de cercetare ce poart[ numele de
protocol.

lucrdtoare de la depunerea documentaliei complete.
in termen de 7 zlle



ULBS

PROC EDU RA OPE RATI ONALA Cod: PO-ULBS-..
PROCEDU RA OPERATIONALA
PENTRU AVIZAREA STUDI ILOR

$TilNTtFTCE DrN DOMENIUL
$TTTNTELOR SOC|O - UMANE 9r ALTE

DOMENII NON BIOMEDICALE

Pagina 5 din XX i Edilia 1

Evolulie revizii

10110t
2012

Emltent: ..

5.1.6. Avizul favorabil este valabil numai in condi{iile descrise in protocolul studiului inaintat
comisei.

5.1.7. CECSDSSUADNBM poate oricdnd decide suspendareaketragerea avizului, dacd au
apdrut date neidentificate inilial sau noi, legate de studiu sau de contextul gtiin{ific general al
domeniului studiat care incalcd etica cercet[rii qtiinfifice.

5.1.8. CECSDSSUADNBM se va intruni qi va lucra dup[ regulamentul intern avizat de
Consiliul de AdministraJie qi aprobat de Senatul ULBS. CECSDSSUADNBM poate colabora, de
la cazla caz, cu alte comisii ale ULBS.

5.2. Cercetitorul

5.2.L in cazul studiilor pe subiecli umani qi/sau care implicd experienle pe animale,
cercetdtorul trebuie sd defind avizul favorabil scris.

5.2.2. Semneazd declara{ia conform cdreia proiectul si rezultatele acestuia sunt conforme
Constituliei Ei legislafiei nafionale qi internalionale in vigoare.

5.2.3. Rdspunde solicit[rilor CECSDSSUADNBM qi transmite cdtre aceasta toate
documentele suplimentare solicitate, in vederea oblin erli avizului.

5.2.4. Trebuie sd aducd la cunoqtinla CECSDSSUADNBM orice modificare ap5.rut5" pe
perioada desfEgur[rii studiului, f4a de documentele depuse pentru oblinerea avizului.

5.3. Registratura
5. 3 . 1 . Inregistr eazd, Cererea pentru emiterea avizului CECSDS SUADNBM.

6. PROCEDURA

6.1. CECSDSSUADNBM este sesizatdin vederea acorddrli avizului de eticd a cercetdrii pentru un
Proiect de Cercetare (PC); sesizarea se face prin depunerea dosarului de avizarc etic[ prevdzut
la articolul 6.3 la Registratura ULBS.

6.2. Documentul de sesizare a CECSDSSUADNBM este Cererea pentru emiterea avizului (Anexa
1), inregistrat[ la Registratura Universitdlii gi insolita de Dosarul de avtzare eticd a proiectului
de cercetare.

6.3. Dosarul de avizare eticd trebuie sd conlind urmdtoarele documente necesare fundamentdrii
deciziei CECSD S SUADNBM:
1. Cererea pentru emiterea avizului (Anexa 1);
2. Protocolul studiului (Anexa 2);
3. Chestionar de autoevaluare a eticii cercetdrii (Anexa 3);
4. Alte documente, in funcfie de specificul fiecdrui proiect (vezi ghidul).

6.4. Cercetdtorul transmite (letric gi electronic) cererea pentru emiterea avizului inregistratd, la
ULBS qi documentele menlionate mai sus cdtre pregedintele CECSDSSUADNBM, cu
solicitarea unei confirmlri.

6.5. Pre;edintele CECSDSSUADNBM verifica - intr-un interval de cel mult 3 zlle lucrdtoare de
la primirea dosarului- dacd acesta este complet, conform cu prevederile articolului 6.3, gi

notificd cercetdtorul asupra inceperii procedurii de avizare.
6.6. in cazul in care dosarul este incomplet, pre;edintele CECSDSSUADNBM are obligalia sl

informeze cercet[torul asupra documentelor 1ips5.

6.7 .CECSD S SUADNBM, prin structurile sale, examineazd docum
avizuJ de eticd a cercetdrii.

e qi ia decizi cu privire la
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6.8. Preqedintele CECSDSSUADNBM numeqte o comisie de lucru (CL) formatd din 3 membri
care anahzeazd, qi decide cu privirela avrzul etic. Comisia de lucru poate solicita cercetdtorului
relalii qi documente suplimentare.

6.9. Membrii comisiei de lucru CECSDSSUADNBM emit qi semneazd, avizul (Anexa 4).
6.10. Termenul de avizare d.p.d.v. al eticii cercetdrii, de cdtre CECSDSSUADNBM, este de

maxim 30 de zlle calendaristice de la primirea documentaliei complete; in mod exceplional
CECSDSSUADNBM poate aviza un proiect in termen de maxim 7 zrle lucrdtoare, in situalii
de urgenla justificate de cdtre echipa de cercetare.

6.11. CECSDSSUADNBM poate da urmdtoarele decizii:
a. Avrz favorabil
b. Avrz favorabil condilionat

- in caztl in care PC nu a oblinut incd toate avizele, attoriza[iile etc. legale; in acest caz avizul se

poate da sub condilia oblinerii tuturor respectivelor documente in termen pAnd la demararea
proiectului;
-avizul favorabil poate fi condilionat de indeplinirea unor cla:uzelcerinJe stabilite de
CECSDSSUADNBM pentru asigurarearespectdrii principiilor de etici in cercetarea qtiinlificd din
domeniul $tiinlelor socio-umane qi alte domenii non biomedicale care implicd subiecJi umani
qi/sau animale de experienld, precum gi pentru promovarea cercetdrii qtiinlifice in acest spirit;
- dupd verificarea indeplinirii clauzelor/cerinJelor, CECSDSSUADNBM poate acorda Aviz
favorabil;
- neindeplinirea acestor clatzelcerinle poate conduce la acordarea avizului nefavorabil.

c. Avrz nefavorabil
- atunci cdnd PC ridicd probleme de etici (inclusiv pentru aspecte in mdsurd sd afecteze tmauinea,
statutul gi prestigiul ULBS);
- dupd ce a indeplinit toate cerinlele precizate de cdtre CECSDSSUADNBMADNBMADNBM,
cercetdtorul poate depune o noui cerere de avizare etic6, inregistratd, la registratura ULBS qi

insolita de noul Dosar de avizare etici (Art.6.3.).
6.12. Pre;edintele CECSDSSUADNBM comunic[ cercetdtorului, in format letric ;i electronic,

avizttl.
6.13. in cazul in care cercetdtorul nu este de acord cu decizia CECSDSSUADNBM, acesta are

dreptul de a contesta in scris decizia comisiei, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data
comunicdrii. Contestalia se depune la registratura ULBS.

6.14. Solulionarea contestaliei se face de cdtre o Comisie de contestalie in a cdrei componen![
intrd pre;edintele CECSDSSUADNBM Ei 4 membri desemnali de citre acesta, allii dec6t cei
care s-au pronunlat asupra avizului ini1ial. Comisia de contestalie emite o decizie in termen de
maximum 30 de zile calendaristice, de la data depunerii contesta{iei.

6.15. Cercetdtorul are obligalia ca in momentul apariliei oricdrei modificdri fa[d, de documentele
depuse pentru oblinerea avizului CECSDSSUADNBMADNBMADNBM, sd o aducd la
cunoEtinla CECSDSSUADNBM prin informare in scris.

6.16. Orice persoand din ULBS sau din afara universitdlii poate sesiza CECSDSSUADNBM cu
privire la incSlcarea normelor de eticd in cercetarea Etiinlificd sdvArgite de persoane care au
oblinut avizril favorabil din partea comisiei.
Pre;edintele CECSDSSUADNBM convoacd comisia de lucru (CL) care a acordat avizul in
vederea analtzdrri sesizdrii depuse, cu respectarea urmdtoarelor termene:

6.16.1.CL se reuneqte in termen de 5 zl\e de la data inregistrdrii cererii qi comunicdrii de
cdtre pregedintele CECSDS SUADNBM;
6.16.2.Convocarea CL se face de cdtre preqedintele CECSDSSU M;
6.16.3.CL solu[roneazd, sesizarea qi comunicd cercetdtorului in en de 3 zile hotdrArea;
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6.17 . HotdrAre a CL poate fi:
6.17 .l.Suspendarea avizului in cazul in care constatA cd au fost modificate conditiile in
care a fost acordat avizul;
6.l7.2.Retragerea avizului dacd se constatd, cd, au fost nerespectare/incdlcate conditiile in
care a fost acordat avizul;
6.I7 .3.Respingerea sesizdrii gi menlinerea avizului favorabil, caz in care cercetdtorul poate
continua cercetarea.

6.18. PAnd la solulionarea sesizdrii de c[tre CL, cercetarea se suspendd de drept.

6.19. Pregedintele CECSDSSUADNBM are obligalia de a comunica in scris cercetdtorului
inregistrarea unei sesizdri ;i suspendarea dreptului de a continua cercetarea.

7. IxnTCISTRARI

8. ANEXE

Nr.
crt.

Denumire inregistrare
SuportuU
Codul
inresistrlrii

Loc
depozitare

Perioada
arhivare

1.
Cererea pentru emiterea avizului
CECSDSSIJADNBM

HArtie
Electronic

Arhiva
CECSDSSUADNBM

5 ani

2.
Docume nta\ra privind studiul supus
av rzdrTt CEC S D S S UADNBM

Hdrlre I
Electronic

Arhiva
CECSDSSUADNBM

5 ani

a
1 Avizul emis de CECSDSSUADNBM

Hdrtie
Electronic

Arhiva
CECSDSSUADNBM

5 ani

Nr.
crt.

Denumire anexe
SuportuV
Codul
anexei

Loc dep ozita,re
Perioada
arhivare

1
Cererea pentru emiterea avizului
CECSDSSUADNBM

Hlrrl.rel
Anexa 1

CECSDSSUADNBM 5 ani

2.

Documentalia privind studiul supus avrzdrri
CECSD S SUADNBM (structura
recomandata)

HArtie/
Anexa 2

CECSDSSUADNBM 5 ani

aJ. Avizul emis de CECSDSSUADNBM
Hltrtrel
Anexa 4

CECSDSSIJADNBM 5 ani
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Anexa 1. PO-ULBS- CECSDSSUADNBM
Cererea pentru emiterea avizului CECSDSSUADNBM

cAtRp:
Comisia de eticiin cercetarea gtiinlifica din domeniul de qtiinfe socio-umane qi alte domenii non
biomedicale care implica subiecli umani qi/sau animale de experienla

Subsemnattilla
in calitate de .. . . . .., Departamentul ..

Facultatea/ Centrul de cercetare din cadrul
Universitdtii "Lucian Blaga" din Sibiu, v[ rog sd ave]i amabilitatea de a evalua documentatia
pentru studiul:
(titlul romdnd)
(titlul tn englezd)

Data inceperii studiului: Data finalizdrii studiului:
in vederea oblinerii Avizului de etica cercet[rii.
Anexdm : r Dosarul de avizare etic[ a proiectului (Anexa2)

a Chestionarul de autoevaluare a eticii cercetdrii (Anexa 3)
r Alte documente (se vor menliona)

fl Termen normal: tr De urgen!6:
Argumentali necesitatea acorddrii in regim de urgenld a Avizului.
Semndtura, Data,

NotI:
1. Semnatarul sau semnqtarii prezentului document se angajeaxd:
a). sd respecte strict ;i integral cerintele de etica cercetdrii specifice studiului pentru corc se solicitd avizul etic;
b). sd respecte in special cerinlele gi normele etice nalionale ;i internalionale tn vigoare, csre se referd la datele cu
caracter personal.
2. Respectarea cerinlelor de eticd de mai sus presupune si respectarea prevederilor legale tn vigoare care ou
legdturd cu acestea.
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Anexa 2. PO-ULBS- CECSDSSUADNBM

Dosarul de avrzare eticd a proiectului
- structura recomandat[ -

I. Protocolul studiului:

a) titlul studiului, in romAnd qi englezd;
b) numele, prenumele qi afilierea cercetAtorului principal;
c) lista persoanelor din echipa de cercetare (numele, prenumele, afilierea qi funclia in studiu)

- dacd este cazul
d) adresa locului/locurilor de desfrsurare allale studiului;
e) numele Ei adresa/adresele laboratorului/laboratoarelor qi/sau a altor departamente medicale

qi/sau tehnice qi/sau institulii implicate in studiu;

0 scopul gi obiectivele studiului;
g) metodele de cercetare utilizate;
h) rezumatul riscurilor gi beneficiilor potenfiale, dacd, existd, pentru subiecfi;
i) descrierea populajiei care urmeazd a fi studiatd;
j) referirile la literaturd qi datele care sunt relevante pentru studiu gi care prezintd, informalii

debazd, pentru studiu - dacd este cazul/pentru studiile experimentale
k) prevederi referitoare la utilizarea datelor qi pdstrarea inregistrdrilor;
1) prevederi referitoarclaproteclia datelor cu caracter personal;
m) alte date suplimentare - dacd este cazul

II) Formularul de consimflmint informatrin caz:ul studiilor pe subiecli umani;

III) Procedeele de recrutare a subiec{ilor (detalierea metodelor de recrutare), in cazul studiilor
pe subiecli umani;

I\) F[n cu informafiile scrise care vor fi date subiectilor, in cazul studiilor pe subiecfi umani
- dacd este cazul.

ULBS
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Anexa 3. PO-ULBS- CECSDSSUADNBM
Nr. ...... I .............

AYTZUL

Comisiei de eticl in cercetarea ;tiin{ifici din domeniul gtiinfelor socio-umane si alte domenii
non biomedicale care implicfl subiecfi umani ;i/sau animale de experienfi

A. Informajii privind identificarea studiului

Titlul studiului (romdnd)
Titlul studiului (englez[)

Numele, Prenumele cercet[torului principal:.....

Facultate lD epartament/Centrul de cercetare

Locul desfrgurdrii studiului: ....

Data inceperii studiului: Datafinalizdrli studiului:

Cerere de avizare Nr. I

B. Documente evaluate:

r Protocolul studiului (Anexa 2);
n Chestionarul de autoevaluare a eticii cercetlrii;
r Alte documente: (se vor menfiona)

C. in urrna evaludrii documentelor depuse, CECSDSSUADNBM decide:

a aviz favorabil

n aviz fivorabil condifionat de realizarea urmdtoarelor modific[ri ft) pAnI la data
de

= aviz nefavorabil fzl
(1X2)

Important: Avizul favorabil este valabil numai in conditiile descrise in documentalia privind studiul,
inaintatd CECSDS SUADNBM.
Revizuiri CECSDSSUADNBM va aproba, inainte de implementare, orice modificare din proiect care
are implicalii etice asupra cercetirii cu participanli umanl.
Situa(ii neprevizute: Dacd apar situalii neprevdzute pe parcursul proiectului, care pq/creste riscul pentru
parlicipanti, cercetdtorul principal va informa CECSDSSUADNBM.

ULBS



it''ULBS

PROCE DU RA O PERATI ONALA Cod: PO-U LBS-
PROCEDU RA OPERATI ONALA
PENTRU AVIZAREA STUDIILOR

$TilNTTFTCE DtN DOMENTUL

$TilNTELOR SOC|O - UMANE 9r ALTE
DOMENII NON BIOMEDICALE

Pagina 11 din XX I Edilia 1

Evolulie revizii

101t0t
2012

Emitent:

CECSDSSUADNBM Membru
Semn[tura ...

CECSDSSUADNBM Membru (nume ;i prenume)
Semndtura...

CECSDSSUADNBM Membru
prenume). .......Semndtura

(nume ;l prenume)

(nume si

Avizul o fost tntocmit tn doud exemplare, din care unul se pdstreozd la secretariatul
CECSDSSUADNBM iar cel de-al doilea se inmdneazd solicitantului.

Semndtur a c erc e t dt orului pr inc ip al

Data (la primirea avizului)


