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Hotărârea CEU nr. 28 din 19 octombrie 2022 

cu privire la solicitarea nr. RF7858/ 10.10.2022 
 

1. Sinteza conţinutului solicitării 

Prin adresa nr. RF5878/10.10.2022 doamna Prof. dr. Ing. Gabriela Elena Bahrim, cadru didactic titular al 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a solicitat CEU acordul de principiu pentru folosirea unui tipizat ANEXA 1. 

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT în cadrul desfășurării experimentelor de analiză senzorială pentru 

diferite categorii de produse alimentare, produse inovative, ingrediente noi etc., pentru evaluarea și stabilirea 

caracteristicilor de calitate și a gradului de acceptabilitate în vederea respectării reglementărilor în vigoare 

referitoare la activitățile de cercetare și studii care implică subiecți umani, din perspectiva expertizării calității 

produselor alimentare și derivate, brevetare și publicarea rezultatelor științifice în reviste de specialitate. 

2. Analiza informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor 

În susţinerea solicitării, doamna Prof. dr. Ing. Gabriela Elena Bahrim ataşează ANEXA 1. FORMULAR DE 

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT, descrie pe scurt metoda de desfășurare a cercetării și procedura de lucru și ne 

înștiințează că experimentele vor respecta prevederile Regulamentului (UE) 1169/2011 (referitor la conținutul de 

alergeni) iar prelucrarea datelor participanților se va realiza în acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

3. Concluzii 

CEU, analizând solicitarea şi documentele ataşate, nu constată încălcarea vreunei norme de etică şi bună 

conduită în activitățile de cercetare și studii care implică subiecți umani, din perspectiva expertizării calității 

produselor alimentare și derivate, motiv pentru care, cu majoritate de voturi:  

Hotărăşte: 

I. Avizarea favorabilă a solicitării nr. RF5878/10.10.2022, în speță a tipizatului ANEXA 1. FORMULAR DE 

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT sub rezerva respectării legislației în domeniu. 

II. Avizul pentru evaluarea și prelucrarea statistică a datelor va fi dat de către Comisia de etică și deontologie 

profesională a facultății de Știința și Ingineria Alimentelor. În baza acestui aviz se va emite Hotărârea CEU de 

avizare a desfășurării cercetării/ publicării rezultatelor. 

III. Prezenta Hotărâre se înaintează consilierului juridic al Universităţii spre avizare şi va fi comunicat 

părţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la avizare. 

Preşedinte CEU 

       Conf. dr. ing. Angela-Stela Ivan      

 

 
Avizat, 

Biroul juridic 
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