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Hotărârea CEU nr. 8 din 31 august 2017 

cu privire la solicitarea nr. RCF1548/31.08.2017 
 

1. Sinteza conţinutului solicitării 

Prin adresa nr. RCF1548/31.08.2017 doamna prof.dr.ing. Anca Ioana Nicolau, cadru didactic titular al 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a solicitat CEU avizul pentru cadrul contractual de derulare a 

cercetărilor cu consumatorii din proiectul SafeConsumE, ce are drept scop explorarea relației dintre modul în 

care consumatorii manipulează alimentele și riscul îmbolnăvirilor alimentare. În cadrul cercetării va fi 

investigat comportamentul alimentar cotidian al consumatorilor cu privire la modul de procurare, 

transportare, preparare și depozitare a alimentelor. Cercetarea se va face prin observarea și intervievarea 

unor familii/gospodării ce variază ca dimensiuni, vârstă, distribuție pe genuri sau etape de viață, atât din 

mediul rural cât și din mediul urban. În timpul cercetărilor, echipa de proiect va face înregistrări audio și video 

la familiile/gospodăriile incluse în proiect. 

2. Analiza informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor 

În susţinerea solicitării, doamna prof. dr.ing. Anca Ioana Nicolau ataşează copii după: Contractul 

general de organizare și desfășurare a cercetării în cadrul proiectului SafeConsumE, Declarația de 

consimțământ privind prelucrarea datelor personale și Formularul de consimțământ privind prelucrarea 

datelor personale. 

3. Concluzii 

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

bună conduită în cercetarea științifică, motiv pentru care: 

Hotărăşte: 

I. Avizarea favorabilă a solicitării nr. RCF1548/31.08.2017 sub rezerva respectării legislației în domeniu. 

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 

         Dragoș Alexandru Opreanu 
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