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Prezentele “Reguli de bunæ practicæ în studiul cli-
nic” sunt redactate în conformitate  cu “Regulile de bu-
næ practicæ în studiul clinic” recomandate pentru a-
doptare autoritæflilor competente din UE, SUA øi Japo-
nia, de cætre Comitetul de Conducere al Conferinflei In-
ternaflionale pentru Armonizare, øi cu Regulile de bunæ
practicæ în studiul clinic adoptate de Uniunea
Europeanæ ca anexæ la directiva EU 75/318. Ele repre-
zintæ un standard internaflional pentru caliatea øi etica
studiilor clinice, destinat proiectærii, înregistrærii øi ra-
portærii studiilor clinice în care sunt implicafli subiecfli
umani. Respectarea acestui standard garanteazæ pu-
blic cæ drepturile siguranfla øi starea de bine a subiecfli-
lor sunt protejate conform principiilor ce au la bazæ
“Declaraflia pentru drepturile omului” de la Helsinki-
modificatæ, iar datele studiului sunt credibile.

Principiile cuprinse în “Regulile de bunæ practicæ în
studiul clinic” pot fi aplicate øi în alte investigaflii clinice
care ar pute avea impact asupra sænatæflii øi stærii de
bine a populafliei.

Cu o experienflæ de peste 10 ani în conducerea stu-
diilor clinice, Centrul de Chirurgie Urologicæ oi Trans-
plant Renal Fundeni propune un set de øase proceduri
standard de operare obligatorii oricærei instituflii ce iøi
propune printre activitæfli øi cercetarea clinicæ pe su-
biecfli umani. Trei din ele vor fi prezentate într-un nu-
mær viitor al revistei.

Distribuirea øi menflinerea sistemului de 
proceduri pentru desfæøurarea 
corespunzætoare a studiilor clinice

1. Introducere
Principiile de bazæ recunoscute pentru desfæøura-

rea studiilor clinice la om se bazeazæ pe protecflia drep-
turilor omului øi a demnitæflii umane, vizând aplicarea
în domeniul medicinei øi biologiei, aøa cum este speci-
ficat, în versiunea din 1996  a Declarafliei de la Helsinki.

Drepturile, siguranfla øi starea de bine a subiecflilor
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ll unui studiu clinic sunt puse înaintea oricærui interes
øtiinflific sau al societæflii.

Fiecare persoanæ care este implicatæ în efectuarea
unui studiu trebuie sæ fie calificatæ în ceea ce priveøte
studiile, instruirea øi experienfla necesaræ pentru a-øi
îndeplini sarcinile.

Studiile clinice trebuie sæ fie corecte din punct de
vedere øtiinflific øi sæ se bazeze pe principiile etice în
toate aspectele lor.

Toate informafliile nonclinice øi clinice disponibile
despre un medicament pentru investigaflie clinicæ trebu-
ie sæ fie adecvate pentru a susfline studiul clinic propus.

Investigatorul øi sponsorul trebuie sæ aibæ în vedere
toate ghidurile relevante privitoare la începerea øi
efectuarea unui studiu clinic.

Ghidul privind buna practicæ în studiul clinic men-
flioneazæ, în cadrul principiilor generale, necesitatea
folosirii unor sisteme locale de lucru cu proceduri care
sæ asigure calitatea fiecærui aspect al studiului clinic.

2. Scop
2.1 Prezentul document are scopul de a stabili procesul

prin care procedurile standard de operare sunt ge-
nerate, distribuite, actualizate, menflinute øi arhivate.

3. Domeniu de aplicare
3.1 Prezenta proceduræ se aplicæ tuturor studiilor

clinice desfæøurate in centrul respectiv.

4. Definiflii øi prescurtæri
4.1 Definiflii
Studiu Clinic - orice investigaflie efectuatæ asupra su-

biecflilor umani pentru a descoperi sau a confirma
efectele clinice, farmacologice øi/sau alte efecte far-
maco-dinamice ale unuia ori mai multor medica-
mente pentru investigaflie clinicæ øi/sau pentru a
identifica orice reacflie adversæ la unul ori mai multe
medicamente pentru investigaflie clinicæ øi/sau
pentru a studia absorbflia, distribuflia, metabolismul
øi eliminarea unuia ori mai multor medicamente
pentru investigaflie clinicæ în vederea evaluærii sigu-
ranflei øi/sau eficacitæflii lor; sunt incluse studiile cli-
nice realizate într-un centru unic ori în centre mul-
tiple, în una sau mai multe flæri;

Sponsor - persoanæ, instituflie sau organizaflie respon-
sabilæ de iniflierea, managementul øi/sau finanflarea
unui studiu clinic;

Subiect - persoanæ care participæ la un studiu clinic, fie
cæ primeøte medicamentul pentru investigaflie cli-

nicæ, fie cæ are rol de martor;
Investigator - un medic sau o persoanæ care exercitæ o

profesiune agreatæ în România în vederea desfæøu-
rærii studiilor clinice, pe baza cunoøtinflelor øtiinflifi-
ce øi a experienflei în domeniul îngrijirii pacienflilor
pe care le necesitæ aceasta; investigatorul este res-
ponsabil de desfæøurarea studiului clinic într-un
centru, iar dacæ într-un centru studiul este realizat
de o echipæ, investigatorul este conducætorul echi-
pei øi poate fi numit investigator principal;

Procedura standard de operare (PSO) - instrucfliuni
scrise, detaliate, care asiguræ uniformitatea execufliei
pentru fiecare operafliune în cadrul studiului clinic;

Reglementærile legale în vigoare - orice lege øi regle-
mentare care se referæ la desfæøurarea studiilor cli-
nice pentru investigarea unui medicament.

Regulile de bunæ practicæ în studiul clinic - un stan-
dard în funcflie de care se face proiectarea, condu-
cerea, desfæøurarea, monitorizarea, auditul, înregis-
trarea, analiza øi raportarea studiului clinic, care
constituie garanflia atât a credibilitæflii øi corectitudi-
nii datelor øi rezultatelor raportate, cât øi a faptului
cæ sunt protejate drepturile øi integritatea subiecfli-
lor ca øi confidenflialitatea acestora.

Medicamentul pentru investigaflie clinicæ - forma far-
maceuticæ a unei substanfle active sau placebo care
se testeazæ ori se utilizeazæ ca referinflæ într-un stu-
diu clinic, inclusiv medicamentele având deja auto-
rizaflie de punere pe piaflæ dar care sunt utilizate,
prezentate sau ambalate diferit în raport cu forma
autorizatæ ori care sunt utilizate pentru o indicaflie
neautorizatæ sau în vederea obflinerii de informaflii
mai ample asupra formei autorizate.

Subinvestigatorul - orice persoanæ, membræ a echipei
studiului clinic, desemnatæ øi controlatæ de investi-
gator sæ îndeplineascæ proceduri critice legate de
studiu øi/sau sæ ia decizii importante în privinfla stu-
diului clinic la locul de desfæøurare al acestuia (de
ex. asociafli, rezidenfli, cercetætori).

4.2 Prescurtæri
PSO – Proceduri Standard de Operare
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ll5. Proceduræ/ Responsabilitæfli

Persoana Responsabiæ Responsabilitæfli
Investigatorul Principal În unitatea de cercetare studiile clinice se vor desfæøura în conformitate cu Reglementærile legale în 

vigoare øi a sistemului local de Proceduri Standard de Operare.
Investigatorul Principal va desemna o persoanæ din echipa de studiu, care va concepe øi redacta 
Procedurile Standard de Operare. 

Investigatorul Principal/ Procedurile Standard de Operare iniflial concepute øi redactate vor fi evaluate, discutate  øi ulterior
Persoana desemnatæ pentru conceperea aprobate de cætre Investigatorul Principal.
sistemului de PSO Investigatorul Principal va putea trimite în cadrul procesului de evaluare comentarii cu scopul de a fi 

implementate în procedura standard de operare verificatæ spre aprobare.
Persoana desemnatæ pentru conceperea Procedurile Standard de Operare evaluate de cætre Investigatorul Principal vor fi trimise pentru a fi
sistemului de PSO redactate în versiunea finalæ de cætre Persoana desemnatæ pentru conceperea sistemului de PSO.
Persoana desemnatæ pentru conceperea Procedura Standard de Operare va avea înregistrat numarul exemplarului în momentul distribuirii
sistemului de PSO cætre utilizatori în vederea menflinerii controlului documentelor.
Investigatorul Principal Procedurile Standard de Operare în versiunea finalæ vor fi semnate øi datate de cætre Investigatorul 

Principal utilizand Formularul de Înregistrare a Procedurii Standard de Operare, F-01-01 prin care se 
atestæ aprobarea versiunii curente.

Investigatorul Principal/ Persoana 
desemnatæ pentru conceperea Procedurile Standard de Operare vor fi revizuite periodic conform reglemantærilor legale in vigoare.
sistemului de PSO
Investigatorul Principal/ Persoana Investigatorul Principal si Persoana desemnata pentru conceperea sistemului de PSO vor informa
desemnatæ pentru conceperea membrii echipei de studiu despre actualizarea versiunilor PSO øi se vor asigura de instruirea acestora
sistemului de PSO înainte ca noile versiuni sa intræ în vigoare.
Persoana desemnatæ pentru Procedurile Standard de Operare vor fi distribuite membrilor echipei de studiu utilizând Formularul
conceperea sistemului de PSO de distribuflie a PSO, F-01-03.
Investigatorul Principal/ Persoana Toate versiunile anterioare ale Procedurilor Standard de Operare vor fi pæstrate øi arhivate in
desemnatæ pentru conceperea conformitate cu perioada ceruta de legislaflie.
sistemului de PSO
Investigatorul Principal/ Persoana Investigatorul Principal/ Persoana desemnatæ pentru conceperea sistemului de PSO vor pune la
desemnatæ pentru conceperea dispoziflie Procedurile Standard de Operare în cadrul inspecfliilor conduse de cætre reprezentaflii
sistemului de PSO sponsorilor sau autoritæflilor competente.

6. Pæstrare, arhivare
Se face de cætre utilizatori care au obligaflia de a se

asigura ca acestea se menflin lizibile øi identificabile, ca
existæ un control permanent al distribufliei acestora øi
cæ doar documentele actualizate sunt disponibile iar
cele perimate sunt retrase si arhivate.

Retragerea procedurilor se poate efectua în condi-

fliile în care sunt înlocuite cu ediflii mai noi, sunt revizui-
te, sau sunt deteriorate. 

Pentru controlul retragerilor se va folosi formularul:
Formular de control al retragerilor al PSO. F-01-02).

Toate procedurile inifliale precum øi reviziile ulte-
rioare vor fi arhivate pe perioada ceruta de legislaflie. 

7. Anexe
7.1 Formular de înregistrare a procedurilor standard de operare 

Denumire PSO Data Semnæturæ investigator principal

F-01-01

7.2 Formular de control al retragerilor procedurilor standard de operare

Denumire PSO Data Semnæturæ investigator principal

F-01-02

7.3. Formular de distribuflie a procedurilor standard de operare

Nume Prenume Data Semnætura Exemplar nr.

F-01-03
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ll Delegarea responsabilitæflilor echipei de
investigatori in cadrul studiilor clinice
1. Introducere

Studiile clinice trebuie sæ fie efectuate în concor-
danflæ cu Declaraflia de la Helsinki asupra principiilor
etice ale cercetærii care implicæ subiecfli umani, adopta-
tæ de Adunarea Generalæ a Asociafliei Medicale Mon-
diale (1996).

Un studiu clinic trebuie condus în conformitate cu
protocolul care a fost aprobat/a obflinut o opinie favo-
rabilæ de la Comisia Naflionalæ de Eticæ.

Supravegherea medicalæ øi deciziile medicale luate
în numele subiecflilor trebuie sæ fie întotdeauna în
responsabilitatea unui medic calificat.

Fiecare persoanæ implicatæ în desfæøurarea unui
studiu clinic trebuie sæ fie calificatæ prin studii, instruire
øi experienflæ pentru a-øi putea îndeplini sarcinile
respective.

2. Scop
2.1 Prezentul document are scopul de a stabili proce-

dura care trebuie urmatæ în procesul delegærii res-
ponsabilitæflilor echipei de investigatori in cadrul
studiilor clinice.

3. Domeniu de aplicare
3.1 Prezenta proceduræ se aplicæ tuturor studiilor clini-

ce desfæøurate in Centrul de Chirurgie Urologicæ,
Dializæ øi Transplant Renal – Institutul Clinic Fun-
deni, Bucureøti.

4. Definiflii øi prescurtæri
4.1 Definiflii
Studiu Clinic - orice investigaflie efectuatæ asupra su-

biecflilor umani pentru a descoperi sau a confirma
efectele clinice, farmacologice øi/sau alte efecte far-
maco-dinamice ale unuia ori mai multor medica-
mente pentru investigaflie clinicæ øi/sau pentru a
identifica orice reacflie adversæ la unul ori mai multe
medicamente pentru investigaflie clinicæ øi/sau
pentru a studia absorbflia, distribuflia, metabolismul
øi eliminarea unuia ori mai multor medicamente
pentru investigaflie clinicæ în vederea evaluærii sigu-
ranflei øi/sau eficacitæflii lor; sunt incluse studiile cli-
nice realizate într-un centru unic ori în centre multi-
ple, în una sau mai multe flæri;

Sponsor - persoanæ, instituflie sau organizaflie respon-
sabilæ de iniflierea, managementul øi/sau finanflarea
unui studiu clinic;

Subiect - persoanæ care participæ la un studiu clinic, fie
cæ primeøte medicamentul pentru investigaflie cli-
nicæ, fie cæ are rol de martor;

Investigator - un medic sau o persoanæ care exercitæ o
profesiune agreatæ în România în vederea desfæøu-
rærii studiilor clinice, pe baza cunoøtinflelor øtiinflifi-
ce øi a experienflei în domeniul îngrijirii pacienflilor
pe care le necesitæ aceasta; investigatorul este res-
ponsabil de desfæøurarea studiului clinic într-un
centru, iar dacæ într-un centru studiul este realizat
de o echipæ, investigatorul este conducætorul echi-
pei øi poate fi numit investigator principal;

Protocol - document care descrie obiectivul/obiective-
le, concepflia, metodologia, aspectele statistice øi
organizarea studiului; termenul protocol acoperæ
protocolul, versiunile sale succesive øi amenda-
mentele la acesta;

Reglementærile legale în vigoare - orice lege øi regle-
mentare care se referæ la desfæøurarea studiilor cli-
nice pentru investigarea unui medicament.

Regulile de bunæ practicæ în studiul clinic - un stan-
dard în funcflie de care se face proiectarea, condu-
cerea, desfæøurarea, monitorizarea, auditul, înregis-
trarea, analiza øi raportarea  studiului clinic, care
constituie garanflia atât a credibilitæflii øi corectitudi-
nii datelor øi rezultatelor raportate, cât øi a faptului
cæ sunt protejate  drepturile øi integritatea subiecfli-
lor ca øi confidenflialitatea acestora.

Medicamentul pentru investigaflie clinicæ - forma far-
maceuticæ a unei substanfle active sau placebo care
se testeazæ ori se utilizeazæ ca referinflæ într-un stu-
diu clinic, inclusiv medicamentele având deja auto-
rizaflie de punere pe piaflæ dar care sunt utilizate,
prezentate sau ambalate diferit în raport cu forma
autorizatæ ori care sunt utilizate pentru o indicaflie
neautorizatæ sau în vederea obflinerii de informaflii
mai ample asupra formei autorizate.

4.2 Prescurtæri
PSO – Procedura Standard de Operare
CE – Comisia de Etica
ANM – Agentia Nationala a Medicamentului
OCC – Organizatie de Cercetare prin Contract
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ll5. Proceduræ/ Responsabilitæfli

Persoana Responsabiæ Responsabilitæfli
Investigatorul Principal/Membrii Pentru fiecare studiu clinic care se va desfasura în cadrul acestui centru, Investigatorul Principal va
echipei de studiu desemna o echipæ de medici øi/sau asistente dupa cum este cazul (echipa de studiu) care va fi 

implicatæ în desfæøurarea proiectului respectiv.
Se va utiliza formularul standard al sponsorului/OCC sau dacæ nu este disponibil formularul F-02-01 
anexat la aceastæ procedura în cazul în care sponsorul/OCC nu solicitæ folosirea propriului formular.
Formularul va fi semnat øi datat atât de cætre Investigatorul Principal cât øi de membrii cærora li s-a 
delegat responsabilitatea respectivæ.

Investigatorul Principal/Membrii Investigatorul Principal /Membrii echipei de studiu trebuie sæ fie calificat/calificafli prin educaflie,
echipei de studiu instruiri øi experienflæ, pentru a-øi asuma responsabilitatea pentru conducerea studiului, trebuie sæ 

întruneascæ toate calificærile precizate prin reglementærile în domeniu øi trebuie sæ dovedeascæ aceste 
calificæri prin curriculum vitae actualizat øi/sau documentaflia relevantæ cerutæ de sponsor, CE øi/sau 
Agenflia Naflionalæ a Medicamentului.

Investigatorul Principal/Membrii Investigatorul Principal/Membrii echipei de studiu trebuie sæ cunoascæ øi sæ respecte regulile de bunæ
echipei de studiu practicæ în studiul clinic  precum øi reglementærile legale în domeniu.
Investigatorul Principal Investigatorul Principal unde se desfæøoaræ studiul trebuie sæ permitæ monitorizarea øi auditarea 

efectuate de cætre sponsor øi inspecflia efectuatæ de cætre Agenflia Naflionalæ a Medicamentului.
Investigatorul Principal Investigatorul Principal trebuie sæ aibæ în echipæ un numær adecvat de persoane calificate precum øi 

aparatura øi facilitæflile necesare pentru întreaga duratæ prevæzutæ de desfæøurare a studiului, pentru a 
conduce corect øi în siguranflæ studiul.

Investigatorul Principal Investigatorul trebuie sæ se asigure cæ toate persoanele care participæ la studiu sunt informate 
adecvat despre protocol, medicamentul pentru investigaflie clinicæ, precum øi despre sarcinile øi 

funcfliile lor în cadrul   studiului.

6. Anexe
6.1 Formularul pentru desemnarea responsabilitæflilor în studii clinice

FORMULARUL PENTRU DESEMNAREA RESPONSABILITÆfiILOR ÎN STUDII CLINICE
COD PROTOCOL:
SPONSOR:
NR. CENTRU:
NUME FUNCfiIE RESPONSABILITATE DATA ÎNCEPERII DATA TERMINÆRII SEMNÆTURA
ØI PRENUME DESEMNATÆ PARTICIPÆRII PARTICIPÆRII

ÎN STUDIUL CLINIC ÎN STUDIUL CLINIC

SEMNÆTURA INVESTIGATORULUI PRINCIPAL DATA:
LA ÎNCEPUTUL STUDIULUI
SEMNÆTURA INVESTIGATORULUI PRINCIPAL DATA:
LA SFÂRØITUL STUDIULUI

F-02-01

Obflinerea consimflæmântului exprimat în
cunoøtinflæ de cauzæ al pacientului
1. Introducere

Studiile clinice trebuie sæ fie efectuate în concor-
danflæ cu Declaraflia de la Helsinki asupra principiilor
etice ale cercetærii care implicæ subiecfli umani, adop-
tatæ de Adunarea Generalæ a Asociafliei Medicale Mon-
diale (1996). Drepturile, siguranfla øi starea de bine a su-
biecflilor unui studiu clinic sunt puse înaintea oricærui
interes øtiinflific sau al societæflii

Studiile clinice trebuie sæ fie corecte din punct de
vedere øtiinflific øi sæ se bazeze pe principiile etice în
toate aspectele lor.

Investigatorul/instituflia trebuie sæ desfæøoare stu-
diul cu respectarea protocolului aprobat de sponsor øi
de autoritæflile competente øi pentru care s-a obflinut
aprobarea/opinia favorabilæ a CE. Înainte de începerea
studiului, investigatorul trebuie sæ obflinæ aprobarea/
opinia favorabilæ a CE exprimatæ în scris privind formu-
larul pentru consimflæmântul exprimat în cunoøtinflæ de
cauzæ øi oricare alte informaflii transmise subiecflilor.

Formularul consimflæmântului exprimat în cunoø-
tinflæ de cauzæ øi alte informaflii scrise destinate subiec-
flilor trebuie reactualizate ori de câte ori sunt disponibi-
le informaflii noi care pot fi importante pentru consim-
flæmântul exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ al subiectu-
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ll lui. Orice revizuire a formularului de consimflæmânt ex-
primat în cunoøtinflæ de cauzæ øi a informafliilor scrise
trebuie sæ obflinæ aprobarea/opinia favorabilæ scrisæ a
CE înainte de a fi folosite. 

Subiectul sau reprezentantul sæu legal acceptat tre-
buie înøtiinflafli la timp dacæ apare vreo informaflie care
ar putea sæ influenfleze dorinfla subiectului de a-øi con-
tinua participarea la studiu; comunicarea acestei infor-
maflii trebuie sæ fie consemnatæ într-un document.

Informafliile scrise sau verbale privind studiul, inclu-
siv formularul consimflæmântului exprimat în cunoøtin-
flæ de cauzæ, nu trebuie sæ conflinæ un limbaj care sæ de-
termine subiectul sau reprezentantul sæu legal accep-
tat sæ renunfle sau sæ paræ cæ renunflæ la vreun drept le-
gal sau din care sæ rezulte cæ instituflia,  sponsorul sau
agenflii lor sunt scutifli sau par a fi scutifli de ræspundere
în caz de neglijenflæ.

Când studiul clinic cu sau færæ beneficiu terapeutic
include subiecfli care pot fi înrolafli în studiu numai pe
baza consimflæmântului  reprezentantului  legal  al su-
biectului (de ex. minori sau bolnavi cu demenflæ gravæ),
subiectul trebuie sæ fie informat despre studiu cu nofli-
uni compatibile cu capacitatea acestuia de înflelegere
øi, dacæ este capabil øi subiectul trebuie sæ semneze øi
sæ scrie personal data pe formularul de consimflæmânt
exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ.

Documentul cu informafliile care se adreseazæ su-
biectului øi/sau pærintelui/reprezentantului sæu legal
trebuie sæ fie concis, clar, relevant øi inteligibil pentru
subiect; documentul trebuie sæ fie în limba românæ øi,
când este cazul, în limba minoritæflilor naflionale.

În mod normal, sponsorul va pregæti informafliile
pentru obflinerea consimflæmântului.

Urmætoarele puncte trebuie sæ fie incluse în infor-
maflia pacientului:
• Obiectivul studiului;
• Beneficiile aøteptate de la studiul pentru subiect

øi/sau alflii;
• Detalii ale tratamentelor comparative sau placebo;
• Riscuri øi inconveniente – ex. proceduri invazive,

numærul vizitelor;
• O explicare a oricærei terapii alternative øi/sau a te-

rapiei medicale standard recunoscute;
• Informaflia trebuie sæ arate clar cæ refuzul de a parti-

cipa sau dorinfla de retragere din experiment în
orice stadiu se poate face færæ vreun dezavantaj
pentru îngrijirea adecvatæ a subiectului;

• Posibilitatea de a culege informaflii personale în
timpul auditului øi al inspecfliei;

• Întreaga informare a personalului trebuie tratatæ ca

strict confidenflialæ øi nu va fi fæcutæ publicæ;
• Subiectul trebuie sæ aibæ acces la informaflii despre

proceduri pentru compensare øi tratament în cazul
afectærii lui/ei sau a unor infirmitæfli cauzate de
participare la experiment.

Formularul de informare øi de consimflæmânt trebu-
ie examinat øi aprobat de Comitetul de Eticæ.

Formularul folosit pentru a verifica dacæ subiectul a
fost informat øi dacæ øi-a dat consimflæmântul (formular
de consimflæmânt exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ) tre-
buie sæ conflinæ cel puflin 3 elemente: 
a) consimflæmântul de a participa în studiu; 
b) consimflæmântul de a permite accesul direct la infor-

mafliile personale confidenfliale pentru reprezentan-
flii sponsorului/organizafliei de cercetare prin con-
tract (OCC) în scopul controlului øi asigurærii calitæflii
øi pentru inspecflia ANM sau a CE, dacæ este cazul; 

c) consimflæmântul de arhivare a informafliilor codifi-
cate øi de transmitere a acestora în afara Uniunii Eu-
ropene, atunci când este cazul.

2. Scop
2.1 Prezentul document are scopul de a stabili proce-

dura care trebuie urmatæ în procesul de obflinere a
consimflæmântului exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ
al subiectului, precum øi de a descrie responsabili-
tæflile echipei de investigatori în acest proces.

3. Domeniu de aplicare
3.1 Prezenta proceduræ se aplicæ tuturor studiilor clini-

ce desfæøurate in Centrul de Chirurgie Urologicæ,
Dializæ øi Transplant Renal – Institutul Clinic Fun-
deni, Bucureøti.

4. Glosar de termeni øi prescurtæri
Studiu Clinic - orice investigaflie efectuatæ asupra su-

biecflilor umani pentru a descoperi sau a confirma
efectele clinice, farmacologice øi/sau alte efecte far-
maco-dinamice ale unuia ori mai multor medica-
mente pentru investigaflie clinicæ øi/sau pentru a
identifica orice reacflie adversæ la unul ori mai multe
medicamente pentru investigaflie clinicæ øi/sau
pentru a studia absorbflia, distribuflia, metabolismul
øi eliminarea unuia ori mai multor medicamente
pentru investigaflie clinicæ în vederea evaluærii sigu-
ranflei øi/sau eficacitæflii lor; sunt incluse studiile cli-
nice realizate într-un centru unic ori în centre mul-
tiple, în una sau mai multe flæri;
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llSponsor - persoanæ, instituflie sau organizaflie respon-
sabilæ de iniflierea, managementul øi/sau finanflarea
unui studiu clinic;

Subiect - persoanæ care participæ la un studiu clinic, fie
cæ primeøte medicamentul pentru investigaflie cli-
nicæ, fie cæ are rol de martor;

Investigator - un medic sau o persoanæ care exercitæ o
profesiune agreatæ în România în vederea desfæøu-
rærii studiilor clinice, pe baza cunoøtinflelor øtiinflifi-
ce øi a experienflei în domeniul îngrijirii pacienflilor
pe care le necesitæ aceasta; investigatorul este res-
ponsabil de desfæøurarea studiului clinic într-un
centru, iar dacæ într-un centru studiul este realizat
de o echipæ, investigatorul este conducætorul echi-
pei øi poate fi numit investigator principal

Protocol - document care descrie obiectivul/obiective-
le, concepflia, metodologia, aspectele statistice øi
organizarea studiului; termenul protocol acoperæ
protocolul, versiunile sale succesive øi amenda-
mentele la acesta

Consimflæmântul exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ - de-
cizia, care trebuie sæ fie scrisæ, datatæ øi semnatæ, de
a participa la un studiu clinic, luatæ de bunævoie øi
dupæ ce au fost primite toate informafliile necesare
despre natura, semnificaflia, consecinflele øi riscurile
posibile, precum øi documentaflia necesaræ de cætre
o persoanæ capabilæ sæ îøi dea consimflæmântul sau,
dacæ este vorba despre o persoanæ care nu este în
mæsuræ sæ o facæ, de cætre reprezentantul sæu legal;
dacæ persoana implicatæ nu este capabilæ sæ scrie,
ea poate sæ îøi dea, în cazuri excepflionale prevæzute
de legislaflia naflionalæ, consimflæmântul verbal în
prezenfla a cel puflin unui martor;

Documentele esenfliale - documentele care, în mod in-
dividual sau în ansamblu, permit evaluarea desfæ-
øurærii studiului øi calitatea datelor obflinute (a se
vedea Capitolul IX ,,Documente esenfliale pentru
conducerea studiului clinic”).

Reglementærile legale în vigoare - orice lege øi regle-
mentare care se referæ la desfæøurarea studiilor cli-
nice pentru investigarea unui medicament.

Regulile de bunæ practicæ în studiul clinic - un standard
în funcflie de care se face proiectarea, conducerea,
desfæøurarea, monitorizarea, auditul, înregistrarea,
analiza øi raportarea  studiului clinic, care constituie
garanflia atât a credibilitæflii øi corectitudinii datelor øi
rezultatelor raportate, cât øi a faptului cæ sunt prote-
jate drepturile øi integritatea subiecflilor ca øi confi-
denflialitatea acestora.

Reprezentantul legal acceptat - o persoanæ fizicæ sau

juridicæ sau un alt organism autorizat legal sæ-øi ex-
prime consimflæmântul în numele posibilului subiect,
în eventualitatea participærii lui la un studiu clinic.

Medicamentul pentru investigaflie clinicæ - forma far-
maceuticæ a unei substanfle active sau placebo care
se testeazæ ori se utilizeazæ ca referinflæ într-un stu-
diu clinic, inclusiv medicamentele având deja auto-
rizaflie de punere pe piaflæ dar care sunt utilizate,
prezentate sau ambalate diferit în raport cu forma
autorizatæ ori care sunt utilizate pentru o indicaflie
neautorizatæ sau în vederea obflinerii de informaflii
mai ample asupra formei autorizate.

Martorul imparflial - o persoanæ care nu este implicatæ
în studiu, care nu poate fi influenflatæ de persoanele
implicate în studiu, care asistæ procesul de obflinere
a consimflæmântului exprimat în cunoøtinflæ de
cauzæ în cazul în care subiectul sau reprezentantul
legal al acestuia nu pot sæ citeascæ øi care citeøte
atât formularul de obflinere a consimflæmântului ex-
primat în cunoøtinflæ de cauzæ  cât øi fiecare din in-
formafliile scrise prezentate subiectului. 

Subinvestigatorul - orice persoanæ, membræ a echipei
studiului clinic, desemnatæ øi controlatæ de investi-
gator sæ îndeplineascæ proceduri critice legate de
studiu øi/sau sæ ia decizii importante în privinfla stu-
diului clinic la locul de desfæøurare al acestuia (de
ex. asociafli, rezidenfli, cercetætori).

Subiecflii vulnerabili - persoanele a cæror dorinflæ de a
participa ca voluntari în studiul clinic poate fi influ-
enflatæ în mod incorect, justificat sau nu, de speran-
fla în beneficii obflinute prin participare sau de tea-
ma unor represalii din partea unor superiori ierar-
hici din structura din care fac parte, în cazul unui re-
fuz; exemple de subiecfli vulnerabili pot fi studenflii
la medicinæ, farmacie, stomatologie sau cursanfli ai
studiilor medii medicale, personal subordonat spi-
talului øi laboratorului, angajafli în industria farma-
ceuticæ, membri ai forflelor armate øi persoane afla-
te în detenflie; alfli subiecfli vulnerabili pot fi paci-
enflii cu boli incurabile, persoane internate în unitæfli
ajutætoare, øomeri sau persoane foarte særace,
grupuri etnice minoritare, persoane færæ locuinflæ,
nomazi, refugiafli, minori øi persoanele incapabile sæ
îøi exprime consimflæmântul în cunoøtinflæ de cauzæ.

CE – Comisia de Eticæ
ANM – Agenflia Naflionalæ a Medicamentului
OCC – Organizaflie de Cercetare prin Contract
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ll 5. Proceduræ/ Responsabilitæfli

Persoana Responsabiæ Responsabilitæfli
Investigatorul Principal/Subinvestigator/ Pentru fiecare studiu clinic care se va desfæøura în cadrul acestui centru, Investigatorul Principal va
Echipa de studiu desemnatæ cu delega în mod corespunzætor membrilor echipei de studiu, la începutul studiului, responsabilitatea
responsabilitatea obflinerii obflinerii consimflæmântul exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ al subiectului øi va consemna numele,
consimflamântului exprimat prenumele øi data în formularul de desemnare a responsabilitatilor pentru studiul clinic respectiv.
în cunoøtinflæ de cauzæ Se va utiliza formularul standard al sponsorului/OCC sau dacæ formularul nu este disponibil, F-02-01, 

anexa la procedura P-02.Formularul va fi semnat øi datat atât de cætre Investigatorul Principal cât øi de 
membrii cærora li s-a delegat aceastæ responsabilitatea.

Investigatorul Principal/Subinvestigator/ Dupæ cum s-a consemnat în formularul de desemnare a responsabilitæflilor, Investigatorul Principal
Echipa de studiu desemnatæ cu øi/sau dacæ este cazul Subinvestigator sau Echipa de studiu desemnatæ cu responsabilitatea obflinerii
responsabilitatea obflinerii consimflamântului exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ, va susfline discuflia pentru consimflæmântul
consimflamântului exprimat exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ. De asemenea va prezenta formularul scris pentru consimflæmântul
în cunoøtinflæ de cauzæ exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ precum øi toate celelalte informaflii scrise pentru subiect.

Prezentarea trebuie sæ includæ explicarea urmætoarelor aspecte:
a) cæ studiul constituie o cercetare;
b) obiectivul studiului;
c) tratamentul în cursul studiului øi posibilitatea de randomizare a fiecærui tratament;
d) procedurile de studiu care trebuie respectate, inclusiv toate procedurile invazive;
e) responsabilitæflile subiectului;
f) acele aspecte ale studiului care sunt experimentale;
g) riscurile previzibile sau inconvenientele pentru subiecfli øi când este cazul pentru embrion, fæt, 

nou-næscut, sugar;
h) beneficiile prevæzute; când nu se intenflioneazæ asigurarea unor beneficii pentru subiect acesta

trebuie atenflionat asupra acestui aspect;
i) alternativele de proceduri sau de desfæøurare a tratamentului care pot fi folosite pentru subiect øi 

riscurile øi beneficiile lor potenfliale;
j) compensarea øi/sau tratamentul disponibile pentru subiect în eventualitatea unei afectæri în 

legæturæ cu studiul;
k) eøalonarea recompensei prevæzute, dacæ existæ, pentru subiectul care participæ la studiu;
l) cheltuiala prevæzutæ, dacæ existæ, pentru participarea subiectului la studiu;
m) cæ participarea subiectului la studiu este voluntaræ øi cæ subiectul poate refuza sæ participe la 

studiu sau poate sæ se retragæ în orice moment, færæ a suferi repercusiuni sau sæ piardæ beneficiile 
cu care este investit;

n) cæ monitorul/monitorii, auditorul/auditorii, CE øi Agenflia Naflionalæ a Medicamentului vor avea 
garantat accesul direct la înregistrærile medicale originale ale subiectului pentru verificarea 
procedurilor în studiul clinic øi/sau datelor, færæ a viola confidenflialitatea subiectului, cu 
respectarea legislafliei în vigoare øi a reglementærilor øi cæ prin semnarea formularului scris de 
consimflæmânt exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ, subiectul sau reprezentantul sæu legal 
autorizeazæ acest acces;

o) cæ înregistrærile care identificæ subiectul vor fi pæstrate confidenflial øi cæ, în conformitate cu 
legislaflia/reglementærile în vigoare, nu sunt fæcute cunoscute public; dacæ rezultatele studiului 
sunt publicate, identitatea subiectului va ræmâne confidenflialæ;

p) cæ  subiectul sau reprezentantul sæu legal va fi informat la timp dacæ apare vreo informaflie care sæ 
fie importantæ pentru decizia acestuia de a continua participarea la studiu;

q) persoana/persoanele cu care trebuie luatæ legætura pentru alte informaflii privind studiul øi 
drepturile subiectului studiului øi cine trebuie anunflat în cazul unui eveniment  legat de afectarea 
subiectului, în legæturæ cu studiul;

r) circumstanflele prevæzute øi/sau motivele pentru care participarea subiectului poate fi opritæ;
s) estimarea duratei participærii subiectului la studiu;
t) aprecierea numærului aproximativ de subiecfli incluøi în studiu.

În plus, documentul cu informaflii pentru subiect trebuie sæ conflinæ informaflii despre: 
a) persoana cu care trebuie luatæ legætura pentru alte informaflii privind studiul øi drepturile 

subiecflilor studiului øi persoana care trebuie anunflatæ în cazul unui eveniment legat de afectarea 
subiectului în legæturæ cu studiul; 

b) numele øi adresa investigatorului, ale asistentei studiului (cadrului mediu sanitar) sau ale altor 
persoane care sunt ræspunzætoare de urmærirea subiecflilor incluøi în studiu; 

c) toate procedurile planificate pentru urmærirea subiecflilor dupæ închiderea studiului (de exemplu, 
în cazul studiilor care sunt efectuate cu medicamente pentru transfer de gene) øi/sau planurile 
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llpentru supravegherea medicalæ disponibilæ pentru subiect în eventualitatea unor afectæri în 
legæturæ cu studiul apærute în perioada de urmærire post-studiu; 

d) informaflii privind existenfla unor relaflii financiare sau de altæ naturæ dintre investigator øi sponsor, 
precum øi institufliile cu care investigatorul colaboreazæ, împreunæ cu numele øi adresa 
sponsorului sau ale celorlalte surse de finanflare; 

e) opinia pozitivæ a CE; 
f) drepturile subiectului la confidenflialitate øi mæsurile care sunt luate pentru a asigura protecflia 

datelor personale: 
– procedurile de codificare; 
– procedurile de decodificare: numele persoanei responsabile de pæstrarea codificærii øi ale 

celorlalte persoane care vor avea acces la lista de codificare; 
– în cazul pæstrærii de probe biologice øi informaflii despre subiect, numele persoanei care are acces 

la date øi la probele biologice; 
– unde øi pentru cât timp vor fi pæstrate informafliile øi probele; 
– numele persoanei care va fi responsabilæ cu pæstrarea probelor øi a rezultatelor analizelor efectuate;
– procedura de manipulare øi pæstrare a probelor care sunt identificabile; 
– procedura (modalitæflile) de anonimizare sau de distrugere a probelor dupæ analizarea acestora; 
g) dreptul subiectului de a obfline informaflii la zi despre datele personale înregistrate, precum øi 

dreptul de a cere corecflii ale eventualelor erori; 
h) dreptul subiectului (sau al pærintelui ori al reprezentantului legal) de a se retrage din studiu; 
i) faptul cæ, în cazul retragerii consimflæmântului de participare la studiu, nu vor fi adæugate date noi 

în baza de date øi cæ subiectul (sau pærintele ori reprezentantul legal) poate sæ solicite distrugerea 
tuturor probelor identificabile recoltate anterior, pentru a preveni analizarea lor ulterioaræ; 

j) dreptul subiectului (pærintelui sau reprezentantului legal) de a fi informat despre planurile 
ulterioare de analizare a materialelor identificabile pæstrate, analize care nu au fost prevæzute în 
momentul în care subiectul øi-a exprimat consimflæmântul de a participa la studiu; în cazul unor 
analize ulterioare, investigatorul poate sæ îi solicite subiectului un nou consimflæmânt exprimat în 
cunoøtinflæ de cauzæ, iar acesta are dreptul sæ refuze noi analize, în acord cu legislaflia în vigoare. 

Investigatorul Principal/Subinvestigator/ Investigatorul Principal sau persoana desemnatæ de investigator, trebuie sæ informeze complet
Echipa de studiu desemnatæ cu subiectul sau, dacæ acesta nu este capabil sæ-øi dea consimflæmântul exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ,
responsabilitatea obflinerii reprezentantul legal acceptat al subiectului, privind toate aspectele importante ale studiului,
consimflamântului exprimat incluzând informarea scrisæ øi aprobarea/opinia favorabilæ a CE.
în cunoøtinflæ de cauzæ
Investigatorul Principal/Subinvestigator/ Înainte de obflinerea consimflæmântului exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ, investigatorul sau persoana
Echipa de studiu desemnatæ cu desemnatæ de acesta, trebuie sæ acorde subiectului sau  reprezentantului sæu  legal acceptat timp
responsabilitatea obflinerii suficient øi ocazia de a se informa despre detalii privind studiul øi de a decide participarea sau
consimflamântului exprimat neparticiparea sa la studiu. Toate întrebærile despre studiu trebuie sæ primeascæ ræspunsuri astfel
în cunoøtinflæ de cauzæ încât subiectul sau reprezentantul sau legal sæ fie mulflumifli.
Investigatorul Principal/Subinvestigator/ Dupæ ce formularul de consimflæmânt exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ øi toate celelalte informaflii
Echipa de studiu desemnatæ cu scrise destinate subiectului sunt citite øi explicate subiectului sau reprezentantului sæu legal øi dupæ
responsabilitatea obflinerii ce subiectul sau reprezentantul sæu legal îøi exprimæ verbal consimflæmântul exprimat în cunoøtinflæ
consimflamântului exprimat de cauzæ al subiectului la studiu, el semneazæ øi scrie personal data pe formularul de consimflæmânt
în cunoøtinflæ de cauzæ exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ dacæ este capabil sæ facæ aceasta, de asemenea, martorul trebuie sæ 

semneze øi sæ scrie personal data pe formularul respectiv. 
Investigatorul Principal/Subinvestigator/ Înainte de participarea subiectului la studiu, formularul scris al consimflæmântului exprimat în
Echipa de studiu desemnatæ cu cunoøtinflæ de cauzæ trebuie semnat øi datat personal de subiect sau reprezentantul legal al acestuia
responsabilitatea obflinerii øi de persoana care a efectuat informarea în cursul discufliei cu subiectul/reprezentantul legal al
consimflamântului exprimat acestuia.
în cunoøtinflæ de cauzæ Dacæ un subiect/reprezentantul legal al acestuia nu este capabil sæ citeascæ, un martor imparflial

trebuie sæ fie prezent la discuflia în cursul cæreia se face informarea. Prin semnarea formularului de 
consimflæmânt exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ, martorul atestæ cæ informaflia din formularul de 
consimflæmânt øi toate celelalte informaflii au fost corect explicate subiectului/reprezentantului legal øi 
înflelese de acesta øi cæ subiectul/reprezentantul legal al subiectului øi-a exprimat liber 
consimflæmântul de participare la studiu.

Investigatorul Principal/Subinvestigator/ Consimflæmântul exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ trebuie sæ fie obflinut în mod liber de la fiecare
Echipa de studiu desemnatæ cu subiect înainte de participarea acestuia la studiul clinic. Nici investigatorul, nici echipa studiului nu
responsabilitatea obflinerii trebuie sæ constrângæ sau sæ influenfleze un subiect sæ participe sau sæ-øi continue participarea la
consimflamântului exprimat studiu.
în cunoøtinflæ de cauzæ
Investigatorul Principal/Subinvestigator/ Înainte de a participa la studiu, subiectul sau reprezentantul legal al acestuia trebuie sæ primeascæ o
Echipa de studiu desemnatæ cu copie a formularului de consimflæmânt exprimat în cunoøtinflæ de cauzæ, semnat øi datat øi oricare altæ
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ll responsabilitatea obflinerii informaflie predatæ subiecflilor.
consimflamântului exprimat În cursul participærii subiectului la studiu, subiectul sau reprezentantul sæu legal trebuie sæ primeascæ
în cunoøtinflæ de cauzæ o copie semnatæ øi datatæ a formularului de consimflæmânt actualizat øi o copie a fiecærui 

amendament al informafliilor scrise date subiecflilor.

Documente de referinflæ 
1. Ordin al Ministrului Sænætæflii publice nr. 904/

25.07.2006 pentru aprobarea Normelor referitoare
la implementarea regulilor de bunæ practicæ în
desfæøurarea studiilor clinice efectuate cu medica-
mente de uz uman.

2. Ordin al Ministrului Sænætæflii publice nr. 903/
25.07.2006 pentru aprobarea Principiilor øi ghiduri-
lor detaliate privind buna practica in studiul clinic 

pentru medicamente de uz uman pentru investi-
gaflie clinicæ, precum øi cerinflele pentru fabricaflia
øi importul acestor medicamente

3. Hotærârea nr. 39/27.10.2006 referitoare la aproba-
rea Ghidului privind buna practicæ în studiul clinic

4. Hotærârea nr. 40/27.10.2006 referitoare la aproba-
rea Ghidului privind consideraflii generale despre
studiile clinice


