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Formular acord participare studiu consum alimentar (CARF) - minori
In anul 2019, Institutul National de Sanatate Publica, in parteneriat cu ANSVSA, efectueaza un studiu,
CARF - Ce are romanul in farfurie, care colecteaza informatii cu privire la consumul de alimente la
populatia Romaniei. Evaluarea se va face conform metodologiei unitare aplicate in toate tarile Uniunii
Europene, metodologie elaborata de catre Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA).
Informatiile colectate din acest studiu, extins la nivel national in cursul anului 2019, vor permite in viitor
evaluarea mai corecta a riscurilor legate de alimentatia neadecvata sau de prezenta in alimente a unor
substante daunatoare, si, implicit, va constitui baza pe care se vor putea pune la punct masuri de prevenire
si corectare.
Studiul pilot se va desfasura pe un lot de 120 de persoane, adolescenti, adulti, varstnici dar si gravide si
vegetarieni, care vor raspunde la intrebarile puse de investigatorii de teren ai subcontractorului Cult Market
Research.
Prin completarea prezentului formular, dumneavoastră vă dați acordul pentru participarea minorului pe
care îl aveți în grijă ca respondent în cadrul studiului alimentar ce va fi realizat în România în cadrul
proiectul „Support to national dietary surveys in compliance with the EU menu methodology”.
Datele care vor fi solicitate în cadrul acestui proiect sunt următoarele: date antropometrice, date sociodemografice, date cu privire la consumul alimentar și date de contact (nume, prenume, telefon și e-mail).
Participarea minorului în cadrul acestui studiu alimentar presupune completarea a 4 chestionare referitoare
la consumul alimentar din ultimele 24 de ore. Aceste chestionare vor fi realizate în zile diferite ale
săptămânii pe durata a două anotimpuri. Datele dumneavoastră de contact și ale minorului vor fi folosite
numai cu scopul de a menține legătura pe parcursul derulării proiectului. Datele și răspunsurile furnizate de
dumneavoastră și minorul aflat în grijă sunt strict confidențiale și vor fi prelucrate strict statistic în
conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare la nivel național și al Uniunii Europene.
Nume și Prenume părinte/ tutore/ reprezentant legal ___________________________
Nume și Prenume participant minor ________________________________________
Adresă____________________________________
E-mail_____________________________________
Număr telefon părinte / tutore/ reprezentant legal_____________________________
Număr telefon participant minor_____________________________
Semnătură părinte / tutore/ reprezentant legal
Semnătură participant studiu minor

Dată

