








































































REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE ETICĂ 

A CERCETĂRII ȘTIINŢIFICE DIN CADRUL USAMV CLUJ-NAPOCA 

 

 

I. Dispoziţii generale  

 

Art.1. Misiune 

Comisia de etică a cercetării Știinţifice (CECS) din USAMV Cluj-Napoca este o 

componentă a Prorectoratului Cercetare-Inovare si are ca misiune respectarea principiilor si 

normelor eticii cercetǎrii şi a principiilor de bioetică în cercetarea experimentalǎ ce implicǎ 

utilizarea de plante, alimente şi  animale domestice sau de laborator. Constituirea CECS se face 

în conformitate cu art. 9(1) din Legea 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Art.2. Structură  

2.1. Structura Comisiei de Etică a Cercetǎrii Știinţifice (CECS) este propusă de Consiliul 

Știinţific al USAMV CN şi aprobată de Senatul Universităţii, în conformitate cu Carta USAMV 

Cluj-Napoca şi legislaţia în vigoare.  

2.2. Comisia de etică a cercetării Știinţifice este alcătuită dintr-un număr de 7 membri, din 

care câte un reprezentant al fiecărei facultăţi din USAMV Cluj-Napoca, un expert extern 

independent. Membrii CECS au activitate recunoscută în domeniul cercetării-dezvoltării, în 

domeniul eticii cercetării şi al bioeticii. Comisia are calificarea, competenţa şi experienţa practică 

necesară evaluării aspectelor ştiinţifice şi de bioetică specifice cercetărilor din domeniul ştiinţelor 

vieţii.  

 

Art. 3. Responsabilităţi 

3.1. CECS asigurǎ respectarea normelor de bunǎ conduită privind activitatea ştiinţifică, 

activitatea de comunicare şi diseminare a rezultatelor, prin publicaţii ştiinţifice şi popularizare 

ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiilor organizate din 

fonduri publice, evaluarea si monitorizarea instituţională a cercetării-dezvoltării, evaluarea şi 

monitorizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale. Concomitent, prin 

respectarea principiilor de bioeticǎ, asigurǎ cerințele bunăstării și evitarea suferinţei animalelor 

utilizate în experimente, ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a echilibrului ecologic. 

3.2. CECS analizează abaterile grave de la buna conduită a cercetǎtorilor în activităţile de 

cercetare-dezvoltare, cum sunt  plagierea rezultatelor sau a publicaţiilor altor autori, inclusiv 

autoplagierea, confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, introducerea 

de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare (în conformitate cu art. 310 din 

Legea Educaţiei nr. 1/2011). În conformitate cu art 2.1 din Legea 206/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare, abaterile de la normele de buna conduită, în măsura în care nu constituie 

infracţiuni potrivit legii penale, includ, pe lângă cele menţionate mai sus şi aspecte legate de: 

diverse forme de discriminare, nedezvăluirea conflictelor de interese (coroborat cu art.4.1), 

nerespectarea confidentialităţii, abuzul de autoritate cu diverse efecte, obstrucţionarea activităţii 

de cercetare-dezvoltare, obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică,  a unei comisii de 

analiză sau a Comisiei Naţionale de Eticǎ (CNE), precum şi nerespectarea prevederilor şi 

procedurilor legale, în conformitate cu normativele în vigoare. Asocierea la abaterile de la buna 

conduită este de asemenea considerată că atrage răspunderea etică în conformitate cu art 2.1(6) 

din Legea 206/2004 cu modificările şi completările ulterioare, ca de exemplu participarea activă la 

abaterile săvârşite de alţii şi nesesizarea CECS, coautoratul publicaţiilor continând date 

falsificate sau confecţionate, neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale în exercitarea 

funcţiilor de conducere ori de coordonare a activităţilor de cercetare-dezvoltare. 

http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/03/legea-206-din-2004-actualizata.pdf
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/14847
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/03/legea-206-din-2004-actualizata.pdf
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/03/legea-206-din-2004-actualizata.pdf


3.3. Comisia CECS este responsabilǎ de respectarea principiilor de bioetică privind 

protejarea sǎnǎtǎţii si bunǎstǎrii animalelor (domestice și de laborator) utilizate în experimente 

știinţifice sau în cadrul unor activităţi didactice, în vederea reducerii la minim a suferinţelor 

provocate acestora, respectiv a reducerii la minim a numărului de animale folosite sau a 

înlocuirii acestora cu alte metode și tehnici experimentale, sau alternative (principiul celor 3R) 

atunci când este posibil, precum și garantarea acestei protecţii. 

3.4. Comisia își exercită misiunea prin formularea de opinii și puncte de vedere asupra 

protocoalelor experimentale sau de cercetare științifică elaborate de cercetători, precum și a 

utilizǎrii adecvate a infrastructurii şi a facilităţilor existente, a  metodelor utilizate.  

3.5. Comisia verifică dacă protocolul experimental/de cerectare/didactic care face obiectul 

studiului, cercetării științifice sau activității didactice, conţine informaţii suficiente referitoare la 

experimentul știinţific, în acord cu codul procedural specific domeniului.  

 

Art. 4. Activităţi 

4.1. CECS își desfăşoară activitatea în conformitate cu regulile de bună practică din 

domeniu, se întâlneşte o datǎ pe lunǎ sau, în mod excepţional, de câte ori se impune acest lucru. 

CECS păstrează documente și înregistrări scrise privind activitatea desfășurată, înregistrează 

toate formularele de aplicație și întocmește procesele verbale ale întâlnirilor de lucru. 

4.2. CECS respectǎ reglementările legale în vigoare şi procedurile de lucru prevǎzute în 

codurile procedural, pe domenii, anexate prezentului regulament.  

4.3. CECS se întâlnește în cadrul unor şedinţe ordinare, o dată pe lună şi respectiv în 

şedinţe extraordinare, în cazul unor situaţii speciale, la cererea cercetǎtorilor care solicitǎ 

aprobarea de urgenţǎ a unor experimente de cercetare. Convocarea Ședinţelor CECS se face cu 

cel puţin 48 de ore înaintea datei propuse, telefonic, prin adresă scrisă sau prin poşta electronică. 

Secretariatul CECS este asigurat de secretariatul Prorectoratului de Cercetare-Inovare.  

 

Art. 5. Atribuţii privind respectarea normelor de bioeticǎ în cercetǎri experimentale  

5.1. CECS evaluează şi aprobă respectarea normelor de  bioetică a cercetării, în studii 

experimentale efectuate pe plante sau animale. CECS poate invita pentru consultări specialişti 

din diverse domenii de specialitate, care sunt conexe cu studiul evaluat.  

5.2. La cererea CECS, cercetătorul/cadrul didactic care solicit, poate fi solicitat să prezinte 

informaţii suplimentare despre oricare dintre aspectele studiului, dar acesta nu trebuie să 

participe la dezbaterile Comisiei sau la votul în vederea exprimării opiniei. 

5.3. Comisia elaborează Coduri procedurale specifice pentru studiile efectuate pe plante 

sau animale, precum şi respectarea normelor specifice de protecţie a mediului şi a 

consumatorului, de sigurantă, trasabilitate şi securitate alimentară. Aceste ghiduri sunt parte 

component a prezentului regulament, ca anexe.  

 

Art. 6 . Luarea deciziilor 

6.1. Deciziile CECS se adoptă cu majoritate simplă de voturi, adicǎ jumătate plus unu din 

numărul membrilor prezenţi.  

6.2. Doar membrii comisiei care participă la aprecieri și discuţii pot să își exprime opinia, 

respectiv să voteze şi să avizeze protocolalele experimentale, conform codurilor procedurale 

specific, aprobate de CECS, privind efectuarea cercetărilor pe animale sau plante.  

6.3. Membrii CECS care sunt în echipa de investigare experimentalǎ sau care sunt in 

conflict de interese cu finantatorul sau sponsorul studiului, nu pot să voteze sau să iși exprime 

opinia faţă de studiul respectiv.  

 



Art.7 . Inregistrarea documentelor  

7.1. Înregistrarea documentelor primite la CECS se face de cǎtre secretariatul 

Prorectoratului de Cercetare-Inovare.  Solicitanţii (cadre didactice, cercetǎtori, doctoranzi din 

USAMV Cluj-Napoca sau alte instituţii de învǎţǎmât superior sau de cercetare din Cluj-Napoca),  

depun Dosare de aplicaţie privind respectarea normelor de Bioetică, în acord cu Codul 

procedural specific domeniului, menţionat in anexele 1.A.-1.D. ale prezentului regulament.  

7.2. Documentele înaintate sunt păstrate la Prorectoratul Cercterare-Inovare, care le supune 

discutiei si aprobarii CECS. Dupa aprobare, aceste documente se pastreazǎ pe o perioadă de cel puţin 

3 ani după finalizarea experimentului și se prezintă, la cerere, instituţiilor de control abilitate.  

 

Art.8. Evaluarea documentelor de către CECS  

8.1. Comisia de bioetică evalueazǎ solicitările primite de la cercetǎtori, în termen de 30 zile 

de la depunerea unui dosar de cercetare experimentalǎ, întocmit în conformitate cu codul 

procedural specific domeniului.   

8.1. Comisia îşi exprimǎ în scris punctul de vedere, opiniile şi dǎ un aviz favorabil sau respinge 

dosarul depus, sau suspendǎ aprobarea sugerând modificǎri necesare pentru aviz favorabil.   

8.3. Lista membrilor CECS care au facut examinarea, CV-urile acestora, documentele 

depuse de coordonatorul grupului experimental, procesele verbale ale Ședinţelor de lucru CECS 

și corespondenţa dintre CECS si cercetatori se păstrează la secretariatul Prorectoratului de 

Cercetare-Inovare.   

 

II. Dispoziţii specifice  

Comisia îşi exercită misiunea prin formularea de opinii asupra protocoalelor 

experimentale, a  studiilor știinţifice, a aptitudinilor investigatorilor, adecvării facilităţilor şi 

metodelor utilizate, pe cele 4 domenii menţioonate mai jos. 

 

Art. 9. Atribuţii specifice ale CECS privind cercetările efectuate pe plante 

Membrii CECS, cu competente specifice domeniului vegetal, sunt responsabili pentru 

realizarea unui cod procedural specific, mentionat în anexa 1.A.  

 

Art.10. Atribuţii specifice ale CECS privind cercetările efectuate pe animale 

10.1. Membrii CECS, cu competenţe specifice domeniului animal (creşterea 

animalelor, bunǎstare şi sǎnǎtate animală), sunt responsabili pentru realizarea unui cod 

procedural specific, mentionat in anexa 1.B. Este urmărit modul în care sunt protejate animalele 

în cadrul experimentelor ştiinţifice, pentru reducerea la minim a suferinţelor, reducerea 

numărului de animale folosite în experimente sau înlocuirii lor cu modele experimentale 

alternative, atunci când este posibil, precum şi garantarea acestei protecţii în faţa publicului larg. 

 

Art. 11. Atribuții privind cercetările/experimentele/activitățile didactice, respectiv 

procedurile de diagnostic realizate pe animale 

11.1. Comisia de bioetica are ca principală misiune asigurarea bunăstării animalelor 

utilizate în cadrul unor protocoale științifice/experimentale sau didactice, precum și protejarea 

acestor animale utilizate în scop științific sau de diagnostic, în vederea reducerii la minimum a 

suferințelor rezultate în urma aplicării manoperelor experimentale/didactice sau de diagnostic. 

Comisia verifică dacă s-a luat în considerare principiul celor 3R ca metodă alternativă de 

reducere sau înlocuire a utilizării animalelor în cadrul unor protocoale experimentale/didactice/ 

clinice sau de diagnostic, prin reducerea la minimum a numărului de animale utilizate sau 

înlocuirea acestora cu metode alternative în toate situațiile în care acest lucru este posibil. 



Comisia garantează asigurarea bunăstării și protecției animalelor în fața publicului, precum 

și a instituțiilor de control (naționale și internaționale) abilitate în acest sens. 

11.2. Avizarea protocoalelor experimentale/didactice/clinice sau de diagnostic se face în 

baza unui Formular de aplicație înaintat către Comisia de bioetică a USAMV CN
Anexa 1

, care 

trebuie să conțină informații cu caracter administrativ, științific şi justificativ privind necesitatea 

utilizării animalelor, respectiv privitoare la respectarea cerințelor de bioetică, după cum urmează: 

11.2.1. Informații cu caracter administrativ: 

- date privind identitatea, funcția și domiciliul experimentatorului; 

- titlul proiectului de cercetare din care face parte experimentul; 

- sursele de finanțare care asigură realizarea cercetării/experimentului/studiului clinic; 

- daca sunt utilizate tehnici de inginerie genetică sau agenți biologici cu potențial patogen, 

respectiv substanțe chimice cu proprietăți mutagene și/sau cancerigene;  

- originea și categoria de animale utilizate (autohtone, de import, protejate); 

11.2.2. Informații privind justificarea științifică a cercetării/experimentului: 

- descrierea proiectului de cercetare în cadrul căruia se desfășoară experimentul; 

- scopul și obiectivele principale ale experimentului, studiului clinic, activităţii didactice; 

- procedurile experimentale utilizate care sunt susceptibile să provoace suferință 

animalelor și ce grad de suferință
 Anexa

; 

- planul biometric de desfășurare a cercetării și/sau experimentului
Anexa

; 

- metodele de anestezie utilizate pentru reducerea gradului de suferință; 

- numărul de animale utilizat și justificarea acestuia; 

- date privitoare la personalul auxiliar implicat în realizarea cercetării/experimentului. 

11.2.3. Informații privind justificarea științifică a utilizării animalelor: 

- ipoteza de lucru, durata și finalitatea experimentului; 

- experimentul este unul nou sau repetă experimente afectuate anterior; 

- lista publicațiilor care justifică experimentarea pe animale în cadrul studiului
Anexa

; 

- justificarea utilizării animalelor în cadrul cercetării/experimentului; 

- în ce măsură a fost luată în considerare utilizarea metodelor alternative și de ce nu este 

posibilă aplicarea acestora; 

- informații despre animalele folosite în cursul cercetării/experimentelor; 

- respectarea condițiilor de cazare și furajare, conform standardelor în vigoare; 

- metodele de recoltare/prelevare a probelor biologice de la animale; 

- metodele de eutanasie folosite și calificarea personalului responsabil cu eutanasierea; 

- ce se întâmplă cu animalele la finalizarea cercetării/experimentului? 

11.2.4. Informații privind justificarea cercetării din punctul de vedere al bioeticii: 

- impactul cercetării/experimentului/studiului clinic/activității didactice/procedurilor de 

diagnostic, asupra bunăstării animalelor; 

- descrierea factorii cu potential nociv (biologici, toxici, chimici, radioactivi) care pot avea 

un impact semnificativ asupra bunăstării animalelor; 

- modul în care sunt minimalizate efectele negative ale factorilor nocivi sau a procedurilor 

experimentale asupra animalelor; 

- ce măsuri au fost luate pentru reducerea la minimum a riscului de contaminare a mediului 

cu agenți biologici patogeni, respectiv cu substanțe chimice nocive; 

- precizarea că solicitantul a depus declaraţia pe propria răspundere. 

11.2.5. Anexe și declarații atașate la Formularul de aplicație: 

- Anexa 1 – încadrarea privind gradele sau nivelul de suferință provocat animalelor. 

- Anexa 2 – lista publicațiilor care justifică cercetarea sau experimentul efectuat. 

- Anexa 3 – planul biometric privind desfășurarea cercetării și/sau a experimentului. 

- Declarație pe propria răspundere a cercetătorului privind autenticitatea studiului. 

- Declarația Directorului de departament privind corectitudinea datelor menționate. 

 



Art. 11. Atribuţii specifice ale CECS privind cercetările privind ingineria şi protecţia 

mediului 

Membrii CECS, cu competenţe specifice domeniului de ingineria şi protecţia mediului, 

sunt responsabili pentru realizarea unui cod procedural specific, mentionat in anexa 1.C.  

 

Art. 12. Atribuţii specifice ale CECS privind cercetările privind trasabilitatea, 

siguranţa şi securitatea alimentară 

Membrii CECS, cu competenţe specifice domeniului de ştiinţa şi tehnologia alimentelor 

(trasabilitate-siguranţǎ şi securitate), sunt responsabili pentru realizarea unui cod procedural 

specific, mentionat in anexa 1.D.  

 

III. Dispoziţii finale  

 

Art. 13  

1) Prezentul Regulament se adoptă de către Senatul USAMV Cluj-Napoca.  

2) Regulamentul intră în vigoare prin hotărârea Senatului USAMV CN şi se publică pe 

site-ul Universităţii.  

 

Anexele regulamentului 

 

Anexa 1.A. Cod procedural privind respectarea normelor de bioeticǎ în cercetarile 

efectuate pe plante. Include proceduri şi formulare specifice. 

Anexa 1.B. Cod procedural privind respectarea normelor de bioeticǎ în cercetǎrile 

efectuate pe animale de experienţǎ. Include proceduri şi formulare specifice. 

Anexa 1.C. Cod procedural privind respectarea normelor de bioeticǎ privind cercetările 

specifice de ingineria şi protecţia mediului 

Anexa 1.D. Cod procedural privind respectarea normelor de bioeticǎ privind cercetările 

privind trasabilitatea, siguranţa şi securitatea alimentară 

 

Anexa 2. Documente de referinţă 

 

1. DIRECTIVE 2010/63/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL  of 22 September 2010  on the protection of animals used for scientific purposes 

2. The ethics of research involving animals, 2005, Nuffield Council on Bioethics 28 

Bedford Square London  

3. ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare 

4. Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 

inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 2004 

 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2010%3A276%3A0033%3A0079%3Aen%3APDF&ei=0APpUd2QM9CSswbn5YHgDQ&usg=AFQjCNHLe99ccYuyAwmPLHHQ
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2010%3A276%3A0033%3A0079%3Aen%3APDF&ei=0APpUd2QM9CSswbn5YHgDQ&usg=AFQjCNHLe99ccYuyAwmPLHHQ
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nuffieldbioethics.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHRRDC_Follow-up_Discussion_Paper.pdf&ei=-QPpUdPfBM3Iswb644BA&usg=AFQjCNFK9nOG9wbxUcNBDlG_APOoWW0Sbw&
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nuffieldbioethics.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHRRDC_Follow-up_Discussion_Paper.pdf&ei=-QPpUdPfBM3Iswb644BA&usg=AFQjCNFK9nOG9wbxUcNBDlG_APOoWW0Sbw&
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/03/ordonan-nr-28-din-31-august-2011.pdf
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/03/legea-206-din-2004-actualizata.pdf


 
 

Registrul Comisiei de Bioetică 
Nr……………..Data……………………..……… 

 
 

FORMULAR DE APLICAȚIE 
pentru obţinerea avizului Comisiei de Bioetică 
în cazul experimentelor efectuate pe animale 
în scop ştiinţific, educaţional sau de diagnostic 

 
 

SECŢIUNEA I –  INFORMAȚII GENERALE 

1. Numele și prenumele cercetătorului:………………………..………………………………………….…… 
Gradul didactic...................................................................sau Cercetător categoria........................................ 

Facultatea............................................................................Disciplina....................................................................... 

Departamentul………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………….E-mail…………………………………………………………………………….. 

Poziția cercetătorului în cadrul USAMV Cluj-Napoca: 

- angajat permanent (cadru didactic, cercetător): 

- cadru didactic asociat: 

- asistent/inginer în cercetare: 

- bursier postdoctoral: 

- student doctorand: 

2. Titlul proiectului de cercetare…………….…………………………..……………………………………….. 

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

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

3. Locația și perioada de derulare a cercetării:…………………………………………………………………... 

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

4. Proiectul de cercetare sau experimentul este susţinut financiar din: 

- fonduri naționale:  DA  NU 

- fonduri internaționale:  DA  NU  

Dacă răspunsul este DA specificaţi programul sau organizaţia finanţatoare:……….……………….. 

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

 

 

 

 

 

  

  



5. A fost depusă o aplicaţie pentru finanţarea cercetării din: 

-  fonduri interne?  DA  NU 

-  fonduri externe?  DA  NU 

Dacă răspunsul este DA specificaţi programul de cercetare sau organizaţia finanţatoare: 

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

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

5.1. Dacă aplicația pentru finanțare va fi respinsă cercetarea va fi realizată: DA NU 

Dacă răspunsul este DA menţionaţi resursele de finanţare alocate şi sursa acestora:.................... 

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

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

6. Precizaţi dacă această aplicaţie este pentru: 

- un proiect de cercetare nou:   DA  NU 

- un proiect de cercetare în curs de desfăşurare:  DA  NU 

- un protocol de cercetare revizuit complet:  DA  NU  

Dacă răspunsul este DA menţionaţi numărul de înregistrare al aprobării Comisiei de bioetică 

(unde este cazul*), respectiv specia și numărul de animale utilizate pînă în prezent:……………… 

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

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

7.  Experimentarea pe animale implică utilizarea ingineriei genetice, a agenților biologici 

patogeni, compuşilor toxici sau radioactivi, substanţelor mutagene sau cancerigene care pot fi 

nocive/patogene pentru om sau alte animale?: DA  NU  

Dacă răspunsul este DA, vă rog să menţionaţi dacă: 

 - au fost luate precauţiile necesare conform legislaţiei în vigoare?*: DA  NU 

 - personalul implicat în cercetare a fost informat asupra riscurilor? DA  NU 

8. Cercetarea se efectuează pe specii de animale: 

 - autohtone:  DA  NU 

- importate: DA  NU 

- protejate:  DA  NU 

Dacă cel puţin unul din răspunsri este DA, au fost obţinute aprobările necesare de la 

autorităţile sanitar veterinare naţionale sau regionale?  DA  NU 

*Directiva 2010/63/EU of the European parliament on the protection of animals used for scientific purposes. 

* Ordonanţa nr. 28 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna 

conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. 

*Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 2004. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



9. Experimentele pe animale se efectuează în scop: 

 - ştiinţific:  DA  NU 

- didactic:   DA  NU 

 - diagnostic:  DA  NU 

 

SECŢIUNEA II - MOTIVAREA ȘTIINȚIFICĂ A CERCETĂRII 

10. Protocolul de cercetare/experimentare (maxim 15 rânduri):……………………………......... 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

11. Scopul şi obiectivele principale ale cercetării (max. 8 rânduri).............................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

12.  Cercetarea implică proceduri cauzatoare de suferinţă:  DA  NU 

Dacă răspunsul este DA specificaţi care sunt aceste proceduri, ce grad de suferinţă produc (vezi 

Aneza 1) și ce măsuri concrete au fost luate pentru a limita la minimum suferinţa animalelor? 

.............................................................................................................................................................................................. 

  

 

 

 

 

  



.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

13. Metodele de anestezie şi medicamente utilizate pentru limitarea suferinţei: 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

14. Planul biometric al experimentelor, conform Anexei 2 (scurtă justificare):………………..... 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

15. Informaţii privind personalului auxiliar implicat în realizarea cercetării: 

Numele şi prenumele:………………………………………………………………………………………………………. 

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

Studii efectuate în domeniu:…………………………………………..…………………………………………………. 

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

Calificarea:………………………………………………………………………………………………………………………. 

16. Informaţii privitoare la Coordonatorul de proiect/experiment de cercetare: 

Numele şi prenumele:………………………………………………………………………………………………………. 

Gradul didactic sau de cercetare:………………………………………………………………………………………. 

Telefon:……………………………………………….E-mail:………………………………………………………………... 

 

SECŢIUNEA III – MOTIVAŢIA UTILIZĂRII ANIMALELOR 

 
Codul de bune practici în ce privește protecţia și bunăstarea animalelor de laborator 
stipulează faptul că experimentarea pe animale în scop știinţific sau didactic poate fi 
realizată doar în condiţiile unei bine documentate justificări știinţifice și/sau didactice. 
Răspunsul d-voastră este crucial pentru evaluarea oportunităţii știinţifice și a necesităţii 



utilizării animalelor în cercetările efectuate. În acest sens, utilizaţi în descrierile făcute 
termeni consacraţi, care să poată fi înţeleși de persoane care nu au o pregătire știinţifică.  

17. Ipoteza de lucru care justifică cercetare/experimentarea pe animale (max: 5 rânduri): 

....................................................................................................................................................................... ....................... 

....................................................................................................................................................................... ....................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... ....................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

18. Lista publicaţiilor care justifică efectuarea cercetării/experimentului (Anexa 3): 

19. Dacă cercetarea repetă experimente realizate anterior de alţi cercetători, 

explicaţi motivele pentru care se impune reluarea acestora (max. 5 rânduri)……………… 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

20. Motivaţi necesitatea utilizării animalelor în cercetarea/experimentul preconizat: 

................................................................................................................................... ........................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

...................................................................................................................................... ........................................................ 

21. Care sunt metodele alternative de înlocuire a utilizării animalelor luate în 

considerare și de ce nu este posibilă utilizarea acestora?................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

...................................................................................................................................... ........................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

22. Informaț ii despre animalele folosite în cursul cercetării/experimentelor:  

Specia…………………………..Rasa…………………...……...Sexul………………..Vârsta………………….Starea 

fiziologică………………………………………Greutatea……………………………Numărul total de animale 

folosite…………………Numărul de loturi…………………….Numărul de animale/lot………………….… 

Condiţii de cazare (spaţiul alocat per animal/grup)…………………………………………………………... 



Microclimatul corespunde standardelor în domeniu*: DA  NU 

Regimul de furajare….…………………………………..………………………..………………………………………… 

................................................................................................................................................................................. .............

.............................................................................................................................................................................................. 

23. Metode de recoltare/prelevare a probelor biologice de la animale:…………………........ 

..............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. ............. 

................................................................................................................................................................................. .............

24. Metode utilizate pentru eutanasierea animalelor………….………..……………………………… 

................................................................................................................................................................................. ............. 

............................................................................................................................................................................................ .. 

.............................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. .............

Personalul responsabil cu eutanasierea și calificarea acestuia………………………….………………… 

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

25. Destinaţia animalelor după finalizarea cercetării/experimentului:.................................. 

................................................................................................................................................ ..............................................

.............................................................................................................................................................................................. 

 

SECŢIUNEA IV – CONSIDERAȚII BIOETICE PRIVIND CERCETAREA 
 
26. Evaluarea impactului cercetării/experimentelor asupra bunăstării animalelor: 

furnizați detalii secvențiale despre ce se întâmplă cu animalele din momentul în care au 

fost procurate sau obținute până la finalizarea cercetării/experimentului………….………………. 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

........................................................................................................................................................... ................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

27. Descrieţi factorii cu potential nociv care pot avea un impact semnificativ asupra 

bunăstării animalelor (ex: manipulare, cazare, proceduri experimentale):…………………………. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................ ...................................................................... 

  



............................................................................................................................. ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

28. Descrieţi modul în care sunt minimalizate efectele negative ale factorilor nocivi 

sau a procedurilor experimentale asupra animalelor (detaliile trebuie să includă doza 

şi calea de administrare a substanțele utilizate, anestezicele/analgezicele folosite)................... 

........................................................................................................................................................... ................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

29. Precizaţi – unde este cazul – metodele de prevenire a riscului de contaminare a 

mediului cu agenţi biologici patogeni, compuşi toxici, medicamente, radiaţii, etc:……... 

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

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

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

30. Solicitantul a depus declaraţia pe propria răspundere: DA  NU 

 

Semnătura solicitantului:…………....………………………………………………………………………….. 

 

Avizul Comisiei de Bioetică a Cercetării: 

Condiţiile sanitar-veterinare privind bunăstarea şi protecția  animalelor utilizate în 

cercetare sunt              nu sunt              îndeplinite conform standardelor și legislației în vigoare*.  

Prevenirea/limitarea durerii și suferinţei animalelor, precum şi modul de eutanasiere 

corespund           nu corespund           stadiului actual al cunoştinţelor și legislației în domeniu*.  

 

Comisia de bioetică a USAMV Cluj-Napoca: 

- aprobă solicitarea: 

- respinge solicitarea: 

- solicită revizuirea solicitării: 

 
Avizat Comisia de Bioetică FMV CN,  

 
…………………………………………………………………………… 

 
Președinte, Prof. Carmen Socaciu, PhD 
Comisia de Bioetică a cercetării din USAMV CN, 

…………………………………………………………………………… 

  

  

  

 

 

 



Anexa 2 

 

DESCRIEREA GENERALĂ A GRADELOR  

DE SOLICITARE A ANIMALELOR DE EXPERIENŢĂ  

(Information Tierschutz, Bundesamt für Veterinärwesen, 14. Dez. 1994, Bern) 

 

1. SOLICITARE DE GRAD 0: 

Tehnici sau manevre la animale în scop de cercetare, care nu provoacă 

durere, suferinţă sau leziuni şi nu influenţează starea generală. 

 

2. SOLICITARE DE GRAD 1 - UŞOARĂ: 

Tehnici sau manevre la animale în scop de cercetare, care provoacă o 

solicitare uşoară şi de scurtă durată (dureri sau leziuni). 

 

3. SOLICITARE DE GRAD 2 - MEDIE: 

Tehnici sau manevre la animale în scop de cercetare, care provoacă o 

solicitare de intensitate medie, de scurtă durată sau uşoară, de durată medie 

sau lungă (durere, suferinţă sau leziuni şi/sau influenţarea stării generale). 

 

4. SOLICITARE DE GRAD 3 - INTENSĂ: 

Tehnici sau manevre la animale în scop de cercetare, care provoacă o 

solicitare intensă sau foarte intensă sau una de intensitate medie, dar cu 

durată medie sau lungă (dureri intense, suferinţă cronică, leziuni grave sau 

influenţarea severă a stării generale).  

 

5. SOLICITARE DE GRAD 5 – EXTREMĂ: 

Tehnici sau manevre experimentale efectuate în scop de cercetare care 

provoacă o durere sau o suferință extremă, de scurtă sau de mai lungă durată, 

având ca rezultat insuficiența funcțională a unor organe, aparate sau sisteme, 

care afectează sever starea generală, cu efecte letale asupra  animalelor. 



Anexa 3 

 

PLANUL BIOMETRIC PRIVIND DESFȘURAREA CERCETĂRII 
 

 

 

Lotul
 Număr  

de  animale 
utilizate 

Tipul  

Experimentului 

(Acut/Cronic) 

Protocolul  

de anestezie 

(locală/generală) 

Număr de  
intervenţii 

experimentale 

 

Durata  
intervenţiei 

Gradul de 

suferinț ă 

provocat
 

1 50 Experiment acut Generală 50 3 ore/intervenţie 

(total 150 ore) 

Grad 3 

2       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Coordonatorul experimentului: 

Numele și prenumele…………………………………………………..……………..…….Semnătura………………..………………………..…………………. 



Anexa 4 

 

LISTA PUBLICAŢIILOR CONSULTATE CARE JUSTIFICĂ CERCETAREA 

 
Nr 
crt 

Autori  
lucrării, articolului 

 

Titlul lucrării/articolului 
Revista/Jurnalul 
Adresa de email 

Anul publicării 
(Nr,  Vol, Pag) 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

 

Coordonatorul experimentului: 

Numele și prenumele…………………………………………………..……………..…….Semnătura………………..………………………..…………………. 



 

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE  
SI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

 
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 - Cluj-Napoca, România 
Telefon: + 40 -264-59 63 84 / Fax: + 40-264 -59 37 92 

 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere 

a Coordonatorului de proiect/experiment 

 

Prin prezenta declarație certific faptul că utilizarea animalelor în 

scop de cercetare în cadrul acestui proiect/experiment este conformă cu 

normele și reglementările legislației naționale (Legea nr. 206/2004 privind 

buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare)  și 

internaționale (Directiva 63/2010 a Parlamentului și Consiliului European 

privind protecţia animalelor utilizate în scopuri știinţifice). 

Declar că accept întreaga responsabilitate pentru coordonarea tuturor 

activităților și procedurilor experimentale detaliate în această aplicație, precum 

și pentru supervizarea calificării întregului personal angajat în realizarea lor. 

Confirm prin aceasta că întreg personalul angajat în realizarea cercetării 

a luat cunoștință de condițiile impuse de această aplicație și este de accord să se 

conformeze cu procedurile descrise și cu orice alte condiții impuse prin lege. 

 

Cluj-Napoca / Data………………………………../ 

 

 

Coordonatorul proiectului/experimentului: 

 

........................................................................................ 

 


