
Consimțământul informat în 
cercetarea biomedicală

Prof.Univ.Dr. Sorin Hostiuc



Ce este CI în cercetarea biomedicală?

● expresie a autonomiei subiectului ce are capacitatea psihică de a fi 
informat, de a înțelege informația și de a lua o decizie

● metodă de autorizare a includerii în studiul clinic
● metodă de externalizare a deciziei de  includere în studiu de la 

investigator la subiect



Când se obține?

● înainte de începerea efectivă a studiului clinic
● pe un formular de consimțământ personalizat, aprobat de către Comisia de Etică 

Instituțională



Cadrul Legislativ



● Declarația de la Helsinki
● Codul de Deontologie al Medicului/Medicului 

Stomatolog/Farmacistului
● Convenția de la Oviedo+Protocol Adițional Cercetare (Ro -

semnatară dar nu a ratificat)
● Hotărârea 2/2017 referitoare la adoptarea Ghidului privind 

buna practică în studiul clinic (Agenția Națională a 
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale)

● Legea 206/2004



Principii generale



Obligativitatea respectării principiului autodeterminării în cercetare

CDM Art 42: Orice activitate de cercetare medicală va fi efectuată cu respectarea 
strictă a principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în respect deplin 
față de ființa și de specia umană și cu respectarea strictă a condițiilor prevăzute de 
lege și normele profesiei.

DH Art 9: Este de datoria medicilor implicați în cercetare medicală să protejeze 
viața, sănătatea, demnitatea, integritatea, dreptul la autodeterminare, intimitatea și 
confidențialitatea datelor personale ale subiecților cercetării



Ce e autodeterminarea?
Juridic - drept “Persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi 
libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri” (Cod Civil, Art. 60)

● Constituție - dreptul popoarelor și al națiunilor de a-și determina singure (fără intervenții 
externe, directe sau indirecte) cursul propriilor dezvoltări politice, economice, culturale și 
sociale.

Moral:  - corespunde principiului autonomiei = capacitatea unei persoane de a acționa liber, în 
direcția dictată de voința ei (Kant - Înt. met. mor).

Respectarea autodeterminării implică:

● respectarea autonomiei (în cazul persoanelor cu CD+) (Raport Belmont)
● instituirea unor protecții adiționale pentru persoanele cu CD redusă/absentă) (Raportul 

Belmont)



Forme de autonomie
Bazală Nivelul minim de autonomie care să permită unui 

agent moral să fie capabil de a acționa conform 
voinței sale

- obligativitatea obținerii CI pentru cercetare
- implementarea unor măsuri suplimentare de 

protecție

Personală (de 
agent)

Agentul moral poate iniția acțiuni pe baza faptului 
că are puterea de a le iniția (inițierea acelor 
acțiuni nu este dependentă de puterea sau 
dorința altor persoane) 

- utilă pentru evaluarea includerii în studii clinice a 
unor persoane cu afectări neuropsihiatrice severe 
(capacitate psihică)

Ideală Decizia este pur autonomă (controalele externe 
NU influențează decizia)

- standard pentru cercetarea biomedicală

De acțiune Subiectul acționează autonom ⇔ acționează cu 
intenție, înțelegând și în absența unor influențe 
externe

- cel mai ușor de cuantificat în practică
- permite algoritmizarea evaluării CD

Relațională Autonomia nu mai doar a persoanei ci și a celor 
apropiați care au interese în starea de bine a 
pacientului (familie)

- posibilitatea implicării familiei în planul terapeutic, 
cu acordul pacientului

- obținerea CI de la liderii comunității

+/- +  - dreptul de a accepta o intervenție 
med/cercetare; relativ
- - dreptul de a refuza o intervenție 
med/cercetare; absolut

- modulează interacțiunea MP/SI
- negativă – extrem de importantă în cercetare, 

chiar dacă subiectul nu are CD/CCE



Protejarea autonomiei

● investigator: “Responsabilitatea protecției subiecților cercetării intră 
întotdeauna în atribuțiile medicului sau a altui lucrător sanitar și niciodată în 
sarcina subiecților cercetării, chiar dacă ei și-au dat acordul” (DH, Art 9)
○ semnarea CI # delegarea autonomiei ci autorizarea investigatorului să realizeze proceduri 

medicale în condițiile acceptate voluntar și competent de către pacient



Obligativitatea obținerii CI
CO Art 16: Protecţia persoanelor pe care se fac cercetări. Nu se poate
întreprinde nici o cercetare pe o persoană decât dacă sunt întrunite
cumulativ următoarele condiţii:

(iv) persoana pe care se fac cercetări este informată asupra
drepturilor sale şi asupra garanţiilor prevăzute prin lege pentru
protecţia sa;

(v) consimţământul prevăzut la art. 5 a fost dat în mod expres,
specific şi a fost consemnat în scris. Acest consimţământ poate fi retras
în orice moment, în mod liber (Art 5: O intervenţie în domeniul
sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat
consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză. Această persoană
primeşte în prealabil informaţii adecvate în privința scopului şi
naturii intervenţiei, precum şi în privința consecinţelor şi riscurilor.
Persoana vizată poate în orice moment să îşi retragă în mod liber
consimţământul).



Obligativitatea obținerii CI
CO-PA Art 14: Nici o cercetare pe subiecți umani nu poate fi realizată (...) fără
consimțământul informat liber, expres, specific și documentat al persoanei. Acest
consimțământ poate fi retras liber de persoana respectivă în orice fază a cercetării.
Refuzul de a-și da consimțământul sau retragerea consimțământului pentru a
participa la cercetare nu trebuie, sub nicio formă, să ducă la discriminare împotriva
persoanei respective, cu precădere în ceea ce privește dreptul la îngrijiri medicale. În
cazul în care capacitatea persoanei de a-și da consimțământul informat este în dubiu,
trebuie luate măsurile pentru a verifica existența acestei capacități.

CDM Art 43: Cercetarea pe ființa umană are caracter de excepție și poate fi făcută
numai dacă, în mod cumulativ, sunt întrunite următoarele condiții:
d) persoana asupra căreia se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale și
asupra garanțiilor prevăzute prin lege pentru protecția sa;
e) consimțământul a fost dat în mod expres, specific și a fost consemnat în scris. Acest
consimțământ poate fi retras expres în orice moment.



Caracteristici fundamentale ale CI în cercetare

● caracter voluntar
● informare corespunzătoare
● înțelegerea informațiilor
● prezența capacității decizionale (discernământului)
● prezența capacității de exercițiu
● protecția subiecților vulnerabili



Caracterul voluntar al CI

C. Nuremberg, Art 1: Consimțământul voluntar al subiectului uman este absolut 
esențial 

DH, Art 25: Participarea persoanelor capabile de a-și da consimțământul informat 
ca subiecți în cercetarea medicală trebuie să fie voluntară.

CO, Art 5: O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce 
persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză



Controale:

● constrângere
○ amenințare
○ ispitire

● manipulare
● persuasiune => neînțelegere 

terapeutică





● caracterul voluntar al acțiunii (acceptarea includerii în studiu) => manifestat prin 
intenția de a participa la studiu:
○ generată de voința subiectului
○ în absența controalelor

● dorință v voință
○ clinică:

■ voința = proces raționat => cauzată de o decizie raționată (secundară unui proces cognitiv)
■ dorința=proces neraționat =>anulează caracterul volitiv al acțiunii
■ direcții contrare => se acceptă decizia volitivă, se evaluează CD în cazul unei decizii aparent 

bazate pe dorință
○ cercetare:

■ congruență voință/dorință
● voința - obligatorie => necesară pentru validarea caracterului volitiv al acțiunii
● dorința  - dacă e incongruentă cu voința - anulează validitatea CI

DH Art 28: Pentru un potențial subiect al cercetării care este incapabil să își dea 
consimțământul informat, medicul trebuie să îl obțină de la reprezentantul legal (...) 
Dezacordul subiectului potențial trebuie respectat



Minimizarea controalelor externe

DH Art 27: Atunci când se dorește obținerea CI pentru participare la un studiu de 
cercetare, medicul trebuie să fie extrem de atent dacă subiectul potențial este într-o 
relație de dependență cu medicul sau dacă poate consimți fiind constrâns. În 
asemenea situații CI trebuie obținut de o persoană având calificări adecvate care este 
complet independent de această relație

Constrângerile în cercetarea medicală pot fi generate de:

● poziții de forță ale investigatorilor
● vulnerabilități ale subiecților
● neînțelegerea terapeutică



Poziții de forță ale investigatorilor

● interes istoric
● complet interzise

“Am efectuat testul pe un grup de 100 de șobolani și 20 de copii (...) Dacă, pe de altă 
parte, pacienții cu rahitism florid sunt ținuți în locații nefavorabile, în camere închise, 
experiența noastră a arătat că procesul rahitic poate rămâne, florid luni întregi chiar în 
timpul verii și nu există nici cel mai mic semn de recuperare. Noi am ținut copiii din 
lotul experimental în condiții nefavorabile de dietă și lumină și, dacă au prezentat 
semne de vindecare într-un timp substanțial mai scurt de trei până la patru săptămâni 
după începerea tratamentului cu Vigantol, acest lucru este, fără îndoială, cauzat de 
tratament”
H. Vollmer, "Beitrag zur Ergosterinbehandlung der Rachitis" Deutsche Medizinische 
Wochenschrift 53, nr. 39



Vulnerabilități ale subiecților
● cognitivă - nivel intelectual scăzut, educație suboptimală
● juridică - subiect sub autoritatea legală a unei persoane, prin:

○ lipsă capacitate psihică
○ lipsă capacitate de exercițiu
○ interzicerea unor drepturi/subordonare față de autorități (prizonieri, soldați, persoane de sex feminin 

în anumite societăți etc)
● deferențială - acordul de participare dat printr-un comportament deferențial care 

maschează dezacordul volitiv al subiectului;
○ poate fi generat de neînțelegerea terapeutică

● alocațională - nivel socioeconomic scăzut
● infrastructurală - participarea la studiu generează efecte pozitive necorelate direct cu 

studiul
○ ex: nu are bani de transport; primește bani de transport pentru participarea la studiu, permițându-și 

astfel să vină la tratamente pentru alte afecțiuni în centrul în care se desf studiul



Neînțelegerea terapeutică
“un subiect al cercetării nu poate realiza o distincție între imperativele cercetării clinice și tratamentele 
uzuale, și prin urmare atribuie incorect intenții terapeutice unor proceduri de cercetare” (Lidz&Appelbaum, 
2002)

DH, Art 14: Medicii care combină cercetarea medicală cu practica medicală, ar trebui să își implice pacienții 
în cercetare doar în măsura în care aceasta este justificată prin valoarea sa potențială preventivă, diagnostică 
sau terapeutică și dacă medicul are motive întemeiate să considere că participarea la studiul de cercetare nu 
va afecta în sens negativ sănătatea pacienților care vor deveni subiecți ai cercetării

Cauzată de:

● așteptarea ca medicul să prioritizeze binele medical al pacientului
● neînțelegerea unor termeni (randomizare, placebo)
● utilizarea unor acronime care induc speranță: “MIRACL” - Myocardial Ischemia Reduction with 

Aggressive Cholesterol Lowering sau “PROVED” - Prospective Randomized Study of Ventricular 
Failure and the Efficacy of Digoxin



Neînțelegerea terapeutică

● formă de manipulare 
● invalidează CI
● risc maxim în psihiatrie, pediatrie, oncologie
● metode de minimizare:

○ realizarea informării de către persoane neimplicate în planul terapeutic
○ rescrierea formularului de CI pentru creșterea clarității și separarea mai evidentă a procedurilor 

terapeutice de cele experimentale
○ modificarea algoritmului informațional
○ modificarea modului de selecție a participanților



Înțelegerea
Procesul cognitiv prin care 
informațiile capătă un anume 
sens pentru cel care le ascultă 

Sensul informațiilor depinde de 
conceptualizarea 
semnificanților emiși de 
comunicator prin diferențierea 
spațială și temporală de 
semnificanți înrudiți, asociată 
cu analiza comparativă a 
semnificanților înrudiți 

Proces continuu, multistadial

Pacient de 79 de ani pe care îl diagnosticăm cu neo de prostată std I și 
îi comunicăm rezultatul astfel: ”Aveți un neoplasm localizat la nivelul 
prostatei”. Pacientul are un nivel intelectual submediu, cu 4 clase 
terminate și care calcă pentru prima dată într-un spital. În momentul în 
care aude respectiva informație pacientul înțelege că are ceva. Ce 
ceva îi este complet neclar. Tot ce își poate da seama este că are o 
afecțiune. În momentul în care medicul îi dă un sinonim, cancer, 
pacientul înțelege că are o afecțiune letală, deoarece toți cei cu cancer 
mor, lucru pe care îl știe și el. Vedem cum sensul informației depinde 
de modul în care este conceptualizat de pacient, ceea ce face 
obligatoriu un model informațional apropiat de nivelul intelectual al 
acestuia. Pacientul în acest caz gândește binar - cancer = moarte, altă 
afecțiune  = nu în mod necesar moarte. Nu însă aceasta este 
informația pe care medicul dorește să i-o dea. În etapa următoare îi 
spune ca are un cancer la prostată. Informația suplimentară, spusă și 
anterior pacientului sub forma de neoplasm localizat la nivelul prostatei, 
nu îi spune nimic nou. În momentul însă în care medicul îi spune că, 
printr-o intervenție chirurgicala, în cazul cancerului de prostată aflat în 
stadiul în care e la respectivul pacient, există șanse extrem de mari de 
vindecare, pacientul adaugă un nou sens cancerului de prostată - nu 
este cancerul care omoară ci cancerul care te poate lăsa să trăiești 
dacă nu e foarte înaintat. 



Etape ale înțelegerii

● Înțelegerea formei mesajului (limbă, format scris/verbal, etc)
● Înțelegerea tehnică a conținutului (semnificantul) – depinde esențial modul în 

care emițătorul reușește să transpună în propoziții atât ceea ce gândește cât și 
modul în care gândește  (performanța lingvistică – Chomsky)

● Înțelegerea semnificatului (a sensului mesajului). 



Informarea

● toate elementele relevante, necesare 
pentru ca potențialul subiect să își 
dea acordul liber, volitiv, pentru 
participarea la studiu

● informațiile minimale ce trebuie 
prezentate pacientului (DH, Art 26, 
31, CDM, Art 42, CO-RP)

● scopul studiului
● metode (modul de lucru)
● surse de finanțare
● durata participării și a

procedurilor
● conflicte de interese
● afilierea instituțională a

investigatorului
● beneficiile anticipate
● riscuri potențiale
● poveri estimate
● măsuri asiguratorii post-

studiu
● alte aspecte relevante
● drepturile sale, inclusiv:

○ dreptul de a refuza
○ dreptul de a se

putea retrage
oricând

● informare subsecventă
obținerii CI referitoare la
rezultatele generale ale
studiului

● aspectele legate de 
îngrijirea sa curentă 
care pot interfera cu 
cercetarea biomedicală

● garanțiile legale pentru 
protecția sa

● opinia comisiei de etică 
asupra studiului

● măsuri de prevenție, 
diagnostic și tratament 
disponibile

● modalitatea de răspuns 
în cazu în care apar 
reacții adverse

● modul în care se 
realizează protejarea 
confid și a datelor pers

● compensări în cazul 
unor complicații/reacții 
adverse

● utilizări potențiale, 
viitoare ale 
rezultatelor, inclusiv 
utilizarea comercială a 
datelor cercetării sau 
produselor biologice



Informarea

● informații - oferite scris ȘI verbal (augmentarea înțelegerii)
● netehnice
● inteligibile pentru subiect + reprezentant legal
● toate întrebările S/RL trebuie să primească răspunsuri MULȚUMITOARE
● obligatoriu - informare despre avizul favorabil al CE
● NU se poate face înainte de avizarea studiului și a formularului de CI de către CIE
● informațiile - NU trebuie să sugereze subiectului că renunță sau pare că renunță la 

un drept legal
● informațiile NU trebuie să sugereze că sponsorul/investigatorul SUNT SCUTIȚI 

sau par să fie scutiți în caz de neglijență
● CI NU se dă pe loc

HCS 39 și 50/2006, 2/2017



CI vs veracitate vs drept la informație

CI - necesită informarea subiectului asupra unor elemente necesare a fi cunoscute înainte 
de includerea în studiu

Veracitate - obligativitatea investigatorului de a spune întotdeauna adevărul subiectului

● implicită în CI
● implică transparență completă cu privire la aspectele legate de studiu, rezultate etc
● excepții - utilizare decepției în cercetare

Drept la informație

● drept specific în cercetare = dreptul subiecților de a fi prioritizați în aflarea unor 
rezultate ale studiului care le pot influența starea de sănătate
○ bazat pe beneficență NU pe autonomie
○ privilegiu pentru participanții la studiu



Utilizarea decepției (înșelarea încrederii) în cercetare

● permisibilă doar cu acordul Comisiei de Etică
● justificabilă dacă există un risc semnificativ 

de afectare a rezultatelor studiului prin 
aflarea adevărului

● riscurile asociate studiului sunt minime
● nu există alte metode care să genereze 

rezultatul studiului care să nu implice 
decepția

● subiecții trebuie informați despre decepția 
comisă fie anterior studiului (caz în care este 
obligatoriu CI), fie ulterior studiului (caz în 
care trebuie ca subiecții să se poată retrage 
din studiu împreună cu toate datele generate)

● aplicații în studii psihologice, 
comportamentale, 

● aplicații extrem de limitate în medicină

Forme:
● decepție pasivă (omisivă) - ascunderea parțială 

sau totală a unor informații;
Ex: observarea subiectului printr-o oglindă 

unidirecțională; sau studii care evaluează tipul de 
personalitate al subiecților (caz în care  informarea 
subiecților despre scopul studiului poate altera 
comportamentul lor și implicit  rezultatele)
● decepție activă (comisivă) - informarea greșită a 

subiecților;
Ex: subiecții sunt informați că sunt 

înregistrați pentru a le induce anxietate, când de fapt 
ei nu sunt înregistrați



Conținutul formularului de CI

I. Descrierea amănunțită a studiului
● fie separat de CI (Broșură Informativă) fie inclusă în CI
● include date despre titlu, agenție finanțatoare, investigator principal, tipul de 

studiu
1. specificarea faptului că e o cercetare științifică pe subiecți umani
2. Scopul cercetării (unic) - motivul pentru care este realizat studiul respectiv? 
3. Obiectivele (rec 2-3) - afirmațiile care trebuie dovedite/infirmate de cercetător, 

care îl ajută să atingă scopul propus
4. Activități - ce trebuie făcut efectiv pentru atingerea obiectivelor
5. Rezultate estimate ale studiului - ce se așteaptă să să obțină în urma 

activităților desfășirate



Conținutul formularului de CI
Pentru fiecare activitate trebuie notate:

a. loturi de studiu și criterii de includere/excludere
b. materiale și metode (pot fi declarate o singură dată dacă sunt comune pentru mai multe activități)
c. proceduri efective de lucru, ce includ:

i. durata procedurii
ii. ce medicamente se iau (descrierea acestora)/formă de administrare/durată
iii. detalii despre varianta disponibilă pentru lotul de control (BAT/placebo)
iv. modificări ale dietei/stilului de viață
v. necesarul de vizite de control/modul de desfășurare
vi. responsabilități ale membrilor echipei de cercetare
vii. modalități de înregistrare a datelor (audio, video, electronic/scris etc)
viii. modul de oprire/momentul opririi studiului
ix. urmărirea subiecților după încheierea părții experimentale

6. Instituțiile ce organizează cercetarea
7. Sponsori (publici/privați)
8. Ce CE a avizat studiul?



Conținutul formularului de CI

9. Beneficii așteptate

● sunt trecute explicit, atât cele pentru cercetare cât și pentru pacienți;
● se informează despre:

○ numărul de pacienți înrolați (estimat)
○ dacă NU EXISTĂ beneficii directe pentru subiecți - riscurile acceptate sunt cele MINIME. În caz 

contrar studiul nu este validabil de CE. A se evita “poate apărea un beneficiu”, “e posibil să 
apară beneficii”

○ trebuie clarificat dacă subiecții vor primi în continuare acces la tratamentele existente sau la cele 
experimentale și după finalizarea studiului/contracost sau gratuit

○ durata beneficiilor dincolo de limitele temporale ale studiului



Conținutul formularului de CI
10. Riscuri

DH, Art 17: Toate cercetările medicale pe subiecți umani trebuie precedate de o analiză atentă a riscurilor previzibile și 
ale poverilor pentru indivizii și grupurile implicate în cercetare, raportat la beneficiile previzibile pentru aceștia și pentru
alte persoane sau grupuri afectate de afecțiunea investigată. Trebuie implementate măsuri de minimizare a riscurilor. 
Riscurile trebuie monitorizate continuu, evaluate și documentate de către cercetător

DH, Art 18: Medicii nu pot fi implicați în studii pe subiecți umani decât dacă au încredere că riscurile au fost evaluate 
corespunzător și pot fi manageriate într-un mod rezonabil. Atunci când riscurile sunt mai importante decât beneficiile 
potențiale, sau dacă rezultatele studiului sunt evidente, medicii trebuie să evalueze dacă e cazul să continue, modifice sau 
să oprească imediat studiul.

CDM, Art 42(b): Riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporționate în comparație cu beneficiile 
potențiale ale cercetării

CDS, Art 41(3): Activitatea de cercetare poate fi realizată numai după evaluarea riscurilor previzibile în raport cu 
beneficiul așteptat de pacientul care participă la studiu și de beneficiarii actuali sau viitori ai tratamentului experimental.



Conținutul formularului de CI
10. Riscuri

● se analizează raportat la beneficiile potențiale pentru 
subiecți (primar) și societate (secundar)

○ beneficii subiecți - NU => acceptabile doar riscuri minime
○ beneficii subiecți - DA => acceptabile, justificat, riscuri mai 

mult decât minime
● trebuie estimate cât mai exact
● orice informație nouă despre riscuri trebuie adusă la 

cunoștința subiecților, care pot decide dacă doresc sau 
nu continuarea studiului;

● veracitate - obligatorie (cu extrem de rare excepții)
● riscurile se detaliază pe modelul alăturat

a. forma riscurilor: fizic, psihologic, 
social

b. gradul de anticipare: anticipate/ 
neanticipate/ neanticipabile

c. severitate: absent/ minime/ ușoare/ 
moderate/ severe

d. controlabilitate: controlabile/ 
necontrolabile

e. durata de manifestare estimată
f. cât de probabilă este materializarea 

riscului
g. măsuri prevăzute pentru 

contracararea efectelor în cazul 
manifestării lor: “în cazul în care vor 
apărea______ vom face_______”;

h. măsuri de prevenție pentru 
împiedicarea materializării lor: “ne 
gândim să _____ astfel încât să nu 
______”



Conținutul formularului de CI
11. Alternative:

● proceduri alternative, cu avantaje/dezavantaje (ATENȚIE la variana non-experimentală)
● obligatoriu - prezentată alternativa de non-participare
● nu este obligatoriu a se prezenta lista completă riscuri/alternative pentru fiecare alternativă 

non-experimentală (sarcina medicului NU a investigatorului)

12. Costurile estimate ale participării

● costurile legate de participare:
○ legate direct de studiu (necesar de medicamente adiționale, explorări nedecontate etc)
○ nelegate direct de studiu (ex. transport)

● costuri ulterioare cu tratamente/îngrijiri medicale
● cine decontează îngrijirea subiectului dacă apar complicații



Conținutul formularului de CI

13. Compensații

● minime/rezonabile (altfel - risc de exploatare)
● gratuități în urgențe
● beneficii/compensații: transport,  decontare tratamente/îngrijiri medicale etc



Conținutul formularului de CI

14. Confidențialitate și managementul datelor cu caracter personal:

● modul de securizare a informațiilor personale/medicale
● managementul datelor - cine are acces la date, cum, metode de anonimizare, 

securizare;
● ce se întâmplă cu produsele biologice după finalizarea studiului
● managementul datelor în caz de ieșire anticipată din studiu



Conținutul formularului de CI
15. Voluntariat, participare, retragere, terminarea participării

● trebuie prezentate explicit toate cele 4 elemente
a. sunt liberi să participe/să nu participe/să se retragă, FĂRĂ condiționări
b. se specifică faptul că participarea nu afectează  îngrijirea curentă, tratamentul existent etc
c. se specifică fapcul că neparticiparea nu afectează îngrijirea curentă, tratamentul existent etc
d. se precizează că nesemnarea formularului de CI pentru cercetare NU afectează realizarea 

procedurilor pentru care există indicație medicală
e. dreptul de a se retrage oricând, fără plată, fără penalități, fără a afecta RMP; adițional:

i. dacă prin neparticipare pot apărea modificări ale planului terapeutic (ex. mutarea într-o altă clinică, schimbare 
medic curant)

ii. dreptul de a se retrage implică și dreptul de a dispune de distrugerea tuturor probelor biologice și de a nu mai fi 
urmărit ulterior (nu se mai acumulează date noi despre subiect)

f. dreptul de a termina participarea și protocolul ce trebuie urmărit dacă se întâmplă acest lucru, 
FĂRĂ a apărea condiționări medicale/financiare



Conținutul formularului de CI
16. Noi descoperiri (dreptul la informație): se specifică faptul că noi descoperiri importante vr fi aduse 
la cunoștința subiectului

17. Conflicte de interese:

● include CoI reale sau potențiale ale investigatorului/sponsorului (plata per capita, sponsorizări 
conferințe etc)

● transparență totală - NU anulează CoI dar permite soluționare acestuia
○ informație relevantă pentru luarea deciziei de către subiect

● după transparentizare - soluționarea conflictului:
○ poate influența managementul terapeutic al subiectului  - nu se include în studiu
○ poate influența rezultatele studiului clinic (sponsorizări firme concurente etc) - investigatorul nu participă la 

studiu
○ risc minim/absent de influențare a managementului terapeutic/studiului clinic - decizia de participare a 

subiectului la studiu/investigatorului la studiu depinde de subiect/sponsor, care evaluează riscul și dorința de 
participare funcție de analiza personală risc/beneficii generate de materializarea CoI



Conținutul formularului de CI
18. Întrebări

● subiectul trebuie să aibă posibilitatea de a pune întrebări suplimentare - unde trebuie să 
primească răspunsuri pertinente

● investigatorul este obligat să verifice, prin întrebări, înțelegerea informațiilor
● poate fi o secțiune scrisă (notarea întrebărilor), sau afirmații asumate de către semnatari: “Mi s-

a răspuns corespunzător la toate neclaritățile pe care le-am avut referitor la includerea în 
studiu”; “Am înțeles informațiile care mi-au fost aduse la cunoștință”

19. Contacte: în timpul/ulterior studiului, telefon de urgență, tel CIE etc

20. Semnături: subiect, investigator, martori, reprezentant legal (după caz)

21. Versiunea, data și nr paginilr



Tipuri de C în cercetarea biomedicală

● după modul de obținere
○ scris
○ electronic
○ oral

● după persoana care îl acordă:
○ subiectul
○ reprezentantul/reprezentanții legali
○ subiect+reprezentant legal
○ subiect+liderii comunităților

● după tip:
○ informat
○ implicit



Consimțământ implicit

● excepția de la regulă
● necesită  justificare 

pertinentă și acordul 
comisiei de etică

● acordul este sugerat de o 
acțiune voluntară a 
subiectului

Ex: studiu bazat pe chestionare => completarea chestionarului generează un consimțământ 
implicit de participare la studiu
ATENȚIE: varianta electronică de chestionare NU se poate baza de C implicit 
● GDPR - consimțământul nu poate fi implicit, el trebuind întotdeauna să fie de tip opt-in 

(declarație acceptată sau o mișcare activă - cum ar fi click-ul unui buton)



Exemplu - C implicit

Chestionarul solicită acordul subiecților 
anterior vizualizării acestuia (versiune 
GDPR-compliant)
Necesită adițional o politică de 
management a datelor personale 

Participarea la studiu este 
acceptată printr-o acțiune 
(opt-in) - click pe buton



Consimțământul oral

● este o formă de consimțământ INFORMAT, pentru care se ia acordul verbal:
○ deoarece subiectul nu știe să citească/nu poate citi informațiile
○ întotdeauna - contrasemnat de cel puțin 1 martor independent de studiu/investigator
○ acordul subiectului trebuie documentat (înregistrare audio/video)
○ este obligatoriu acordul CE, în care să există o justificare pertinentă pentru utilizarea acestei 

forme de C
○ doar dacă:

■ riscurile sunt cel mult minimale
■ studiul evaluează aspecte ce nu pot fi cercetare pe subiecți care pot citi SAU e necesară 

respectarea reprezentativității acestor subiecți ca grup vulnerabil
○ informarea trebuie făcută pe baza unui model, care să fie aprobat de CE (transcript);
○ ideal - informarea trebuie de asemenea înregistrată



Consimțământ prin mijloace video

● necesar acordul prealabil al CE, care va primi un model de transcript pentru validare
● înregistrarea convorbirii/acordului verbal (dacă e cazul) sau solicitare acord 

electronic/scris
● formularul fizic de CI se transmite anterior convorbirii prin mijloace 

fizice/electronice (minim zile)
○ în cazul în care e necesar un acord scris, acesta se semnează de către participant, e trimis înapoi semnat 

după care subiectul va primi un exemplar contrasemnat de investigator
○ NU se trimite formularul presemnat (semnat mai întâi de investigator) - metodă de manipulare

● la începutul înregistrării participantul este informat că sesiunea va fi înregistrată; își 
va spune numele și va prezenta, vizibil, actul de identitate

● trebuie obținut adițional acordul explicit pentru obținerea CI prin mijloace video



Acordul de la liderii comunității

● doar dacă altfel nu se poate realiza studiul
● nu înlocuiește ci suplinește C subiecților, care și-l acordă explicit (verbal, digital 

etc)
● necesar pentru studii în comunități tribale/extrem de patriarhale



CI de la reprezentanții legali
DH, Art 28: Pentru un subiect potențial al cercetării care este incapabil să acorde CI, medicul trebuie să îl 
obțină de la reprezentantul legal. Acești subiecți nu pot fi incluși în studii fără un beneficiu pentru ei decât 
dacă are scopul de a promova sănătatea grupului reprezentat de potențialul subiect, cercetarea nu poate fi 
efectuată pe persoane capabile să își dea consimțământul și studiu generează riscuri și poveri minime. Atunci 
când un potențial subiect al cercetării care este considerat incapabil să își dea CI își poate da acordul pentru 
anumite decizii referitoare la participarea sa la studiu, medicul trebuie să obțină adițional respectivul acord, 
pe lângă cel al reprezentantului legal. Dezacordul potențialului subiect trebuie luat în considerare.

DH, art 30: Cercetarea implicând subiecți care sunt incapabili fizic sau mental să își de acordul, cum ar fi, de 
exemplu, pacienți inconștienți, poate fi realizată doar dacă afecțiunea fizică sau mentală respectivă este o 
caracteristică necesară a grupului de studiu. În aceste circumstanțe medicul trebuie să obțină CI de la 
reprezentantul legal. Dacă acesta nu este disponibil și dacă studiul nu poate fi amânat, el poate fi realizat fără 
a se obține CI, doar atât timp cât motivele specifice pentru includerea subiecților cu respectiva afecțiune a 
fost specificată în protocolul de studiu și acesta a fost aprobat de o Comisie de Etică. Consimțământul de a 
rămâne în studiu trebuie obținut cât mai repede cu putință de la subiect sau reprezentantul său legal.



CI de la reprezentanții legali
CO, Art 27: Protecţia persoanelor care nu au capacitatea de a consimţi la o cercetare
1. O cercetare nu se poate face pe o persoană care nu are, conform art. 5, capacitatea de a consimţi, decât dacă sunt întrunite cumulativ
condiţiile următoare:
i. sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 16 subparagrafele (i) (n.n: nu există nici o metodă alternativă la cercetarea pe fiinţe umane, de
eficacitate comparabilă) şi (iv) (n.n.:persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor prevăzute
prin lege pentru protecţia sa);
ii. rezultatele cercetării au potenţialul de a produce beneficii reale şi directe pentru sănătatea sa;
iii. cercetarea nu se poate efectua cu o eficacitate comparabilă pe subiecti capabili să îşi dea consimţământul;
iv. autorizarea necesară prevăzută la art. 6 a fost dată specific şi în scris;
v. persoana în cauza nu are obiecţii.
2. În mod excepţional şi sub condiţiile de protecţie prevăzute de lege, atunci când cercetarea nu are potenţialul de a produce rezultate benefice
direct pentru sănătatea persoanei în cauza, o astfel de cercetare poate fi autorizata numai dacă sunt întrunite condiţiile enunţate la paragraful
1 subparagrafele (i), (iii) şi (v), precum şi următoarele condiţii suplimentare:
i. cercetarea are scopul de a contribui, printr-o îmbunătățire semnificativă a înţelegerii ştiinţifice a stării, bolii sau tulburării persoanei, la
obţinerea în final a unor rezultate care să dea posibilitatea unui beneficiu pentru persoana în cauza sau pentru alte persoane din aceeaşi
categorie de vârsta sau care suferă de aceeaşi boala ori tulburare sau care se afla în aceeaşi stare;
ii. persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor prevăzute prin lege pentru protecţia sa
cercetarea prezintă doar un risc minim şi o povara minima pentru persoana în cauză.



CI de la reprezentații legali
CDM, Art 44: Nu poate fi desfășurată activitate de cercetare științifică medicală pe o persoană care 
nu are capacitatea de a consimți decât dacă sunt întrunite cumulativ condițiile următoare:

a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 43 lit. a) -d);

b) rezultatele cercetării au potențialul de a produce beneficii reale și directe pentru sănătatea sa;

c) cercetarea nu se poate efectua cu o eficacitate comparabilă pe subiecți capabili să își dea 
consimțământul;

d) autorizarea necesară prevăzută la art. 43 lit. c) a fost dată specific și în scris;

e) persoana în cauză nu are obiecții.



CI în situații particulare



CI în studii multicentrice

● detalii în HCS2/2017, art 66-80



CI în studii multicentrice

● obligatorie  - respectarea principiilor din DH
● opinia favorablă a CNBMDM, anterior de începerea studiului, ce include și avizul 

asupra formei finale a CI
● reactualizări periodice, funcție de rezultate, ce necesită revizuirea formularului de CI 

și reavizarea sa la CNBMDM
● interzicerea controalelor externe
● limbaj care nu trebuie să sugereze că subiectul renunță sau pare că renunță la vreun 

drept legal
● limbaj netehnic, inteligibil pentru subiect, RL și martor
● timp suficient pentru studierea formularului/informare suplimentară
● răspunsuri la toate întrebările
● dacă subiectul/RL nu poate citi, la discuția de informare trebuie să fie prezent un 

martor imparțial



CI în studii multicentrice- informații minimale
a) faptul că studiul constituie o cercetare;
b) scopul în care se efectuează studiul;
c) tratamentul/tratamentele pe care îl/le presupune studiul şi probabilitatea de randomizare a fiecărui tratament;
d) procedurile de studiu care trebuie respectate, inclusiv toate procedurile invazive;
e) responsabilităţile subiectului;
f) acele aspecte ale studiului care au caracter experimental;
g) riscurile sau inconvenientele previzibile pentru subiecţi şi, când este cazul, pentru
embrion, făt, nou-născut, sugar;
h) beneficiile rezonabile prevăzute; când nu se intenţionează obținerea de beneficii
pentru subiect, acesta trebuie atenţionat asupra acestui aspect;
i) procedurile sau căile de tratament alternative aflate la dispoziția subiectului şi
riscurile şi beneficiile potenţiale ale acestora;
j) compensația şi/sau tratamentul disponibil subiectului în eventualitatea unei afectări
apărute în legătură cu studiul;
k) eşalonarea prevăzută a recompensei, dacă există, pentru subiectul care participă la
studiu;
l) cheltuielile prevăzute, dacă există, pentru participarea subiectului la studiu;



CI în studii multicentrice- informații minime
m) faptul că participarea subiectului la studiu este voluntară şi că subiectul poate refuza
să participe la studiu sau poate să se retragă în orice moment, fără a suferi repercusiuni sau a pierde beneficiile la care este
îndreptățit;
n) faptul că monitorului/monitorilor, auditorului/auditorilor, CNBMDM şi Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale i se garantează accesul direct la originalele înregistrărilor medicale ale subiectului pentru
verificarea procedurilor din studiul clinic şi/sau a datelor, fără a viola confidenţialitatea subiectului, cu respectarea
legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor şi că, prin semnarea formularului scris de consimţământ exprimat în cunoştinţă de
cauză, subiectul sau reprezentantul său legal acceptat autorizează acest acces;
o) respectarea confidențialității în cazul înregistrărilor din care reiese identitatea subiectului precum şi faptul că, în
conformitate cu legislaţia/reglementările în vigoare, acestea nu sunt făcute publice; în situația publicării rezultatelor
studiului, identitatea subiectului va rămâne confidenţială;
p) faptul că subiectul sau reprezentantul său legal acceptat va fi informat la timp de apariția vreunei informaţii de
importanță pentru decizia acestuia de a participa în continuare la studiu;
q) persoana/persoanele cu care trebuie luată legătura pentru alte informaţii privind studiul şi drepturile subiectului
studiului precum şi persoana/persoanele care trebuie anunţat(e) în caz de evenimente de afectare a subiectului, asociate cu
studiul;
r) situațiile şi/sau motivele previzibile pentru care se poate înceta participarea subiectului la studiu;
s) estimarea duratei participării subiectului la studiu;
t) numărul aproximativ de subiecţi incluşi în studiu.



Studii epidemiologice

● CI nu este obligatoriu în toate cazurile
● Poate fi permis ca subiecții să fie informați în avans cu privire la anumite 

informații ce vor fi utilizate în scop de cercetare, fără să fie cerut un CI efectiv



Criterii CIOMS – studii epidemio fără CI

● Utilizarea de materiale personale non-identificabile (ex. Baze de date 
populaționale)

● Utilizarea de materiale personale identificabile cu justificare specială. Doar 
dacă:
○ subiecţii nu sunt expuşi nici unui risc sau riscul este cel mult minimal şi
○ studiul include doar datele publice sau cererea de obţinere a unui CI ar face ca studiul să nu poată 

fi realizat 
● realizarea studiului de către autorităţi publice (cu precădere cele de sănătate 

publică).
● studii realizate pe baza unor registre publice 
● studii randomizate de tip cluster



Studii anatomo-patologice, medico-legale, de biologie 
moleculară

DH, Art 31: Pentru cercetarea medicală ce utilizează materiale sau date umane identificabile, precum
cercetări pe materiale sau date conținute în biobănci sau alte asemenea, medicii trebuie să obțină
consimțământul informat pentru colectarea, depozitarea și reutilizarea lor (dacă este cazul). Pot fi
situații excepționale în care obținerea CI nu este practică sau imposibilă. În asemenea situații, studiul
poate fi efectuat numai după evaluarea și aprobarea unei Comisii de Etică.

CDM, Art 48: Prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la
persoane decedate se efectuează numai în condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în
timpul vieții, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil și expres
dat, în ordine, de soțul supraviețuitor, de părinți, de descendenți ori, în sfârșit, de rudele în linie
colaterală până la gradul al patrulea inclusiv.



Cine poate semna CI?

● subiect,
● reprezentantul legal:

○ atunci când decizia este conformă cu părerile şi credinţele subiectului (deci este îndeplinită 
prezumţia de autonomie). 

○ atunci când decizia este făcută pe baza principiului beneficenței, respectiv atunci când manoperele 
medicale acceptate pot duce la un bine posibil (cercetare, educaţie) sau cert (transplant, studii de 
intubare) pentru terţi. Această situaţie trebuie permisă doar dacă sunt îndeplinite simultan 
următoarele trei condiţii:
■ nu este împotriva unei dorinţe exprimate anterior, 
■ nu este împotriva părerilor/credinţelor sale cunoscute şi 
■ nu aduce un beneficiu direct pentru proxy

● autoritate publică



Ce trebuie să conțină?

● Acord pentru prelevare
● Acord pentru stocare
● Acord pentru utilizare: cum, când, cât, unde, de ce, etc.
● Metode potențiale de eliminare/distrugere a probelor biologice
● Acord pentru linkarea cu datele personale
● Acord pentru utilizarea de imagini, managementul ascunderii identității
● Acordul pentru contactul ulterior al aparţinătorilor şi modalitatea de contact 

preferată 
● Acord pentru reutilizare 
● Acord pentru transmitere către terţi 
● Acord pentru realizarea de teste genetice 



Realizarea unor intervenții experimentale în practica 
medicală curentă
DH, art 37: În tratamentul unui pacient individual, atunci când nu există intervenții 
dovedite, sau dacă intervențiile cunoscute sunt ineficiente, după obținerea unor 
sfaturi de la experți, cu consimțământul informat al pacientului sau reprezentantului 
legal, poate fi realizată o procedură nedovedită dacă, după judecata medicului, ar 
oferi șanse pentru salvarea vieții, restabilirea stării de sănătate sau diminuarea 
suferinței. Această intervenție ar trebui ulterior să fie făcută obiectul unei cercetări, 
pentru a se evalua siguranța și eficacitatea ei. În toate cazurile, noile informații 
trebuie înregistrate și, dacă este posibil, făcute publice


