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RAPORT 
PENTRU SOLICITAREA AVIZĂRII PROIECTELOR DE CERCETARE CU PARTICIPANI UMANI  

- protocolul cercetării - 
 

Titlul proiectului de cercetare (rom./eng.): Destinație:   
.... publicare 
.... participare la competiție națională 
/internațională 
.... altă destinație (specificați care) 
………………………………………………….. 

Data începerii colectării datelor/ proiectului  (data estimată): 
 
Data finalizării cercetării/proiectului  (data estimată): 
 
 

Cercetător principal/ aplicant 

Nume și 
prenume...................................................................................................................... 
Facultate/ Centru de cercetare .................................................................................. 
Departament .............................................................................................................. 

Titlul ştiințific .................................... 
Gradul didactic ................................. 
E-mail ................................................. 
Telefon ............................................... 

 
Declarația cercetătorului principal 

În calitate de cercetător principa/ coordonator al unui studiu cu participanți umani, declar ca îmi sunt cunoscute normele de 
etică în cercetarea științifică social-umană și voi respecta în totalitate drepturile participanților și egalitatea de gen în 
cercetare. Mă angajez să îi informez pe toți participanții la studiu asupra procedurilor care îi vizează şi să descriu în 
consimțământul informat, cât mai clar și complet, riscurile la care aceştia sunt expuşi şi beneficiile studiului. Mă angajez să 
iau toate măsurile necesare pentru ca toți membrii echipei care sunt implicați în realizarea studiului să respecte 
prevederile din prezenta declarație. 

Asigur Comisia de etică a cercetării științifice social-umane (CECS) că întreaga cercetare va respecta reglementările specifice 
din România, obiectivele strategice ale universității privind egalitatea de gen si Codul de etică al Universității Transilvania 
din Brașov. 

Orice modificare în desfăşurarea cercetării, care privește persoana cercetătorului principal, metodologia cercetării, precum 
şi evenimentele neprevăzute, vor fi semnalate CECS în vederea avizării. 

 
Nume și prenume Cercetător principal / aplicant.........................................................................................................................  
 
Semnătura ........................................................................................     Data...................................... 
 
Nume şi prenume Decan 

....................................................................................................................................................................         
 
Semnătura.......................................................................................        Data ..................................... 
 

 
Rezumatul proiectului (200-300 de cuvinte) 
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SECTIUNEA A (pentru toate proiectele) 
 

1. Participanții umani (număr anticipat, criterii de selecție, date sociodemografice, locul colectării datelor, 
mod de recrutare: procedură, anunțuri, flyere, scrisori etc.) 

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

2. Sunt ataşate: (completați, dacă este cazul) 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 

Dacă solicitați consimțământul oral, motivați opțiunea: 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

3. Implicații etice/ riscuri pentru subiecți umani şi/sau alte implicații (dacă este cazul). (Bifați).   
 Sunt implicații etice................                 Nu sunt implicații etice................ 

 
Dacă sunt implicații etice, se detaliază: 
3.1 Relațiile dintre participanți şi cercetător (ex. profesor-elevi, decan-profesori etc.) şi percepția unei 

posibile coerciții 
...........................................................................................................................................................................   
...........................................................................................................................................................................    
 
3.2 Categoria participanților vulnerabili (Dacă este cazul, bifați): 
-  ..... minori (persoane sub 18 ani) 
-  ..... persoane cu disabilități 
- .....  gravide 
- .....  persoane dezavantajate socio-economic 
- .....  alte categorii 
(menționați)............................................................................................................................ 
 
3.3 Confidențialitate şi anonimat: 

 
Participanții sunt identificabili............          Participanții  nu sunt identificabili.......... 

 
a)Dacă participanții sunt identificabili, arătați cum vor fi protejați, cum vor fi păstrate datele şi cine va 

avea acces la date. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

b)Dacă nu, descrieți pe scurt, cum asigurați anonimatul: coduri, inițiale etc. 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
3.4  Compensații (Precizați dacă participanții vor fi recompensați pentru participare sau nu - bani, produse, 
credite pentru studenți etc. Dacă se obțin credite, menționați cum le vor obține cei care nu doresc să 
participe la studiul vizat.): 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.5 Riscuri: 

Arătați dacă riscurile sunt mai mari decât cele din viața cotidiană  ...... Da     ...... Nu  
a) Dacă da, descrieți toate riscurile posibile: fizice, financiare, sociale, afective, cognitive, legale, 
stresul, amenințări la demnitatea participanților etc.  

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

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

b) Descrieți modalitățile prin care vă propuneți să reduceți riscurile:  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
3.6 Beneficii pentru cercetător: 
 

a) Descrieți ce beneficii vor avea cercetătorii din acest studiu 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

b) Arătați care este persoana/ instituția care a comandat studiul (dacă este cazul) şi ce beneficii 
anticipați pentru aceasta 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

c) Care sunt intențiile de folosire a datelor……………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................................................... 
 
3.7 Libertatea de a se retrage din cercetare după acordul inițial: 

a)Menționați modul de prezentare al dreptului participanților de a se retrage în orice moment 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

b)Arătați în ce măsură se vor acorda compensații celor care se retrag 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

c)Arătați în ce condiții cercetătorul poate întrerupe cercetarea pentru a proteja un participant 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
4. Cercetarea /proiectul are o echipa de lucru echilibrata din perspectiva genului: 

Da …………….                     Nu ……….. 

Dacă nu, explicați de ce! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Exista echilibru de gen în grupul participanílor: 

Da …………….                         Nu …………… 

 Dacă nu, explicați de ce. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Este promovata egalitatea de șanse între bărbați și femei în implementarea acțiuniilor: 
Da …………….            Nu …………… 
 

7. In designul cercetarii, integrarea dimensiunii de gen:  
Este prezenta………... Nu este o cerință obligatorie………… 

 
8. Metodologia cercetării (max. 1 pagină):  

(Daca  in proiectul dvs. este este prezentă dimensiunea de gen, descrieti inclusiv modalitatile de integrare a 
acesteia in continutul cercetarii: intrebari /obiective, esantionare, analiza datelor, rezultate etc.) 

 
8.1 Obiectiv....................................................................................................................................................... 
 

Ipoteze/ Întrebări specifice 
 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

8.2 Metode (enumerați metodele folosite) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

8.3  Instrumente/ alte materialele  (Numiți-le! rom./eng.) 
 .......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
(Atașați, ca anexe, instrumentele folosite: chestionar, ghid de interviu sau lista temelor abordate, grila de 
observație etc.) 

 
8.4. Procedura (descrieți ce se cere participanților să facă, durata şi tipul interacțiunilor cercetător-
participanți, modurile diferite de tratare a unor participanți, dacă este cazul) 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
8.5. Rezultate aşteptate:………………………………………………………………………………………………………….................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 

 
SECTIUNEA B 

(Doar pentru studiile de gen) 
 

1. Descrierea succinctă a dimensiunilor de gen relevante (analize de gen, diferențe de gen, impact de 
gen, riscuri pentru un anumit gen etc.): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Descrierea obiectivelor care privesc diminuarea diferențelor de gen, promovarea egalitatii de gen și 
dezvoltarea armonioasă a femeilor (drepturi, responsabilități, oportunități pentru femei, bărbați, fete și 
băieți): 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Listarea activitatilor pe care proiectul susține eforturile de integrare a egalității de gen în desingul 
cercetării, implementare, monitorizare si evaluarea finală (nevoi specifice, priorități, structuri de putere, 
relații femei-bărbați, egalitate de gen etc.): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Probabilitatea de aparitie a riscurilor critice privind  proiectul (evenimente si probleme plauzibile cu 
efecte adverse asupra obiectivelor proiectului: stereotipuri, discriminare, riscuri fizice, financiare, sociale, 
afective, cognitive, legale, amenințări la demnitatea participanților): 
 

  Scazută...........     Medie.........     Ridicată ........... 
 
5. Nivelul de severitate al riscurilor (gravitatea relativă a riscului și semnificația efectului acestuia):  
   Scazut...........      Mediu............     Ridicat ......... 
 

Dacă sunt riscuri critice, detaliați: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.  Descrierea modalităților prin care vă propuneți să reduceți riscurile menționate:  
.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
7. Listarea indicatorilor prin care descrieți, monitorizati si evaluați egalitatea de gen. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Data ............................... Nume şi prenume cercetător principal/ aplicant 

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

                Semnătura ......................................... 
 


