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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

Dosar nr. 3/ 19.02.2020 
 

 

 

Hotărârea CEU nr. 3 din 20 februarie 2020 
cu privire la solicitarea nr. 4698/ 19.02.2020 

 

1. Sinteza conţinutului solicitării 

Prin adresa nr. 4698/19.02.2020 doamna Asist.drd. Covaci Antoanela Magdalena, cadru didactic 

titular al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a solicitat CEU avizul pentru desfășurarea activității de 

cercetare din cadrul lucrării de doctorat cu tema Cercetări exploratorii privind efectele materialelor 

de coafaj pulpar asupra complexului pulpă dentară - dentină sub coordonarea prof. dr. Andreea 

Didilescu. 

2. Analiza informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor 

În susţinerea solicitării, doamna Asist.drd. Covaci Antoanela Magdalena ataşează formularele de 

consimțământ informat și avizul favorabil al Comisiei de Etică a Facultății de Medicină și Farmacie nr. 

458/05.02.2020 acordat prin Hotărârea Comisiei de Etică nr. 2 din 07.02.2020. 

3. Concluzii 

CEU, analizând solicitarea şi documentele ataşate (avizul Comisiei de Etică a Facultății de 

Medicină și Farmacie), nu constată încălcarea vreunei norme de etică şi bună conduită în cercetarea 

medicală, motiv pentru care, cu majoritate de voturi: 

Hotărăşte: 

 

I. Avizarea favorabilă a solicitării nr. 4698/19.02.2020 sub rezerva respectării ordinului comun al 

Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 140/1515 din 

26.01.2007. 

II. Prezentul Raport 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. Vlad Ciprian      Avizat 

         Consilier Juridic 
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