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Viaţa asociaţiei
Simpozionul ARSAL – 2012
În acest an simpozionul ARSAL va fi organizat în data de 06.04.2012. Locul de desfăşurare va fi
Centrul de Documentare, Jacques Monod, din cadrul INCDMI Cantacuzino, Bucureşti.
Simpozionul, va avea două părţi, una axată pe dezbateri legate de aspecte legislative şi etice ale
experimentării pe animale, bunăstarea animalelor de laborator, patologia animalelor de laborator
şi una axată pe cercetări personale bazate pe utilizarea animalelor de laborator. Programul
complet al simpozionului vă va fi transmis la începutul lunii martie. Dacă doriţi să participaţi cu
comunicări vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de email arsal@arsal.ro.
Al 4-lea Congres Est-Mediteranean ICLAS
Biroul Executiv al ARSAL a fost de acord ca cel de-al 4 Congres Est-Mediteranean ICLAS să se
desfăşoare în 2014, la Bucureşti. Propunerea noastră a fost trimisă de dl. dr. Nikolaos
Kostomitsopoulos, care este organizatorul principal al acestor congrese, biroului executiv al
ICLAS (International Council of Laboratory Animal Science).
Colaborarea cu AFSTAL
În precedentul newsletter (4/2011) vă informam că Asociaţia Franceză pentru Ştiinţa Animalelor
de Laborator (AFSTAL), prin preşedintele ei, dr. Samuel Vidal, a propus asociaţiei noastre un
protocol de colaborare. AFSTAL a trimis asociaţiei noastre protocolul care conţine în esenţă
următoarele prevederi:
- Tarife preferenţiale la simpozioanele organizate de AFSAL şi la abonamentele la revista
STAL (revista asociaţiei franceze)
- În contrapartidă dumnealor doresc ca cei ce vor beneficia de aceste tarife să trimită
articole la revista STAL şi să participe la simpozioane cu postere.
Pentru colegii care şi-au exprimat deja dorinţa de a participa la aceste simpozioane, le voi trimite
emailul presedintelui AFSTAL, unde se vor gasi toate detaliile legate de colaborare.
Readeziunea la ARSAL
Conform protocolului semnat cu FELASA, pentru a cunoşte numărul membrilor asociaţi, vă rog
să completaţi cererea de readeziune pentru 2012, cerere care se găseşte în ataşamentele
prezentului email şi pe care vă rugăm să o trimiteţi până la data de 1.04.2012.
Cotizaţia ARSAL pe 2012
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Biroul executiv a hotărât ca în acest an cotizaţia să rămînă la acelaşi nivel, respectiv 50 lei. Ea
poate fi achitată pănă la data de 1.12.2012, în contul IBAN RO95BRDE445SV94963194450,
BRD Bucureştii Noi. Cotizatia poate fi plătită şi în numerar, la dna. Marincu Andreea din
Institutul Cantacuzino, Bucureşti sau dnei. conf univ. Nichita Ileana din cadrul Facultăţii de
Medicină Veterinară Timişoara, pentru colegii din Timisoara.
Sponsorizări pentru ARSAL
În luna decembrie 2011 au fost semnate trei contracte de sponsorizare pentru ARSAL cu trei
firme care au cedat 20% din impozitul pe profit pentru ARSAL. Acestea sunt SC Frigoterm, SC
Nutristar Internaţional şi SC Ginstal. De asemenea în lunile noiembrie şi decembrie,
administratiile financiare au virat banii donaţi prin cedarea a 2% din impozitul pe venit a celor ce
au avut amabilitatea să facă această donaţie spre ARSAL. Tuturor le mulţumim.
Noutăţi de la FELASA
Implementarea Directivei 63/2010
Stadiul implementarii Directivei 63/2010 în ţările membre UE îl veţi afla din tabelul ,, National
debates update table December 2011” aflat in ataşament.
Grupuri de lucruri
FELASA a aprobat următoarele rapoarte, acestea fiind considerate de acum recomandări:
- Report of the FELASA working group on animal identification – rodent identification
- FELASA guidelines for the refinement of methods for genotyping genetically modified rodents
Ambele le veti gasi in atasamente si sunt postate pe pagina de internet, în secţiune dedicată
membrilor ARSAL - Documente.
Pentru cei care doresc si anexele de la recomandarile privind metodele de genotipare a
rozătoarelor modificate genetic, vă rog să ne scrieţi pe adresa de email arsal@arsal.ro.
De interes
Pagini de internet
Collaborative Approach to Meta-Analysis and Review of Animals Data from Experimental
Studies
http://www.camarades.info/
Această pagină de internet este creată, menţinută şi dezvoltată de cercetători din Europa şi
Australia. Scopul ei principal este de crea o retea de informaţii legate de experimentele pe
animale în domeniul atacului cerebral în special şi a patologiei creierului uman în general.
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Speaking of Research
http://speakingofresearch.com/
Speaking of Reserch este o organizaţie de susţinere a experimentelor pe animale, organizaţie
formată de un grup de studenţi britanici conduşi de Tom Holder, iniţiatorul mişcarii ,,Pro-test”.
Pagina de internet conţine foarte multe materiale care susţin necesitatea experimentelor pe
animale.
International Veterinary Information Service
www.ivis.com
The International Veterinary Information Service este o sursă online de informaţii, sursă ce
include cărţi, capitole din cărţi, articole, congrese şi simpozioane veterinare, cursuri etc. Printre
aceste materiale unele sunt foarte interesante pentru cei ce lucrează cu animalele de laborator.
Aceste materiale sunt gratis, dar este necesară o înscriere prealabilă.
AVMA a adoptat noile recomandari privind eutanasierea animalelor
Biroul executiv al Asociatiei Medicilor Veterinari din Statele Unite ale Americii a adoptat în data
de 27.09.2011 noile recomandari privind eutanasierea animalelor. ,,The AVMA Guidelines on
Euthanasia” au putere de lege în SUA, iar aceste recomandări sunt luate în considerare în
legislaţiile naţionale din întreaga lume.
Faţă de ultimele recomandări din 2007, pe care le gasiti accesând pagina de internet
http://www.avma.org/issues/animal_welfare/euthanasia.pdf, la recomandările din 2011 au
participat 11 grupuri de lucru ce au cuprins 70 de persoane reprezentative pentru domeniul său
de expertiză (medicină veterinară, ştiinţa animalelor de laborator, biologie, zootehnie, zoologie,
etică etc.). Recomandările cuprind atât speciile vertebrate cât şi cele nevertebrate.
Sacrificarea animalelor în abatoare şi depopularea fermelor de animale nu vor mai face obiectul
acestor recomandari ci ale unora separate ce vor apărea în 2012.
,,The AVMA Guidelines on Euthanasia” – 2011 vor fi publicate în primul semestru al acestui an.
Intâlniri ştiinţifice

2012
Februarie
6-7 – USGEB, Molecular Recognition: When Biology meets Chemistry, Lausanne, Switzerland
www.usgeb.ch/about/AnnualMeeting.php
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8-10 - Charles River, the 6th European Short Course on Laboratory Animal Science, Bruxels,
Belgia, http://www.criver.com
9-10 – 3RRC Symposium, Nijmegen, The Netherlands
www.umcn.nl/Research/Departments/cdl/3RRC/Pages/3RRCsymposium.aspx
11-15 - CDC 10th International Symposium on Biosafety, The Symposium is for Laboratory
Directors, Animal Facility Managers, Biosafety Officers, Industrial Hygienists, Senior
Management Officials, Principal Investigators, Laboratory Designers, Facility Managers,
Animal Care Staff., Atlanta, GA, SUA, www.eagleson.org
15- 16 - BioConference Live - Laboratory Animal Sciences,
http://bioconferencelive.com/events.php?event_id=2
22-24 - Cleansing and Decontamination: Best Practices in Washing, Disinfection, and
Sterilization in the Laboratory Animal Facility, Milan, Italy,www.fondazioneguidobernardini.org
Martie
26-30, IAT Congress, Marea Britanie, www.iat.org.uk
Aprilie
25- LASA Care and Welfare Section One Day Scientific Meeting, "Strictly Come Dieting Laboratory Animal Nutrition in 2012", Staffordshire, England,
www.lasa.co.uk/lasa_meetings.html
26-29 - SCAND-LAS Annual Meeting, Trondheim, Norway, www.scandlas.org
Mai
17-18- The Health Monitoring of Rodents and the Cage Level Environment in IVC Equipped
Facility, Milan, Italy, www.fondazioneguidobernardini.org
Iunie
2 - CEELA Conference, Budapest, Hungary, Fekete.Sandor@aotk.szie.hu
6-8 – AFSTAL, Marseille, France, www.afstal.com
12-13 – EBSA, Manchester, United Kingdom, www.ebsaweb.eu
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12-15 - Organization and procedures in the modern laboratory animal facility, Milan, Italy
www.fondazioneguidobernardini.org
Septembrie
26-28 - Harmonisation of the Care and Use of Farm Animals in Research, Oslo, Norway
www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=21
27-28 - The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Milan, Italy
www.fondazioneguidobernardini.org
Octombrie
25-26 - Biocontainment in the Laboratory Animal Facility, Milan, Italy,
www.fondazioneguidobernardini.org
Noiembrie
4-8 - AALAS National Meeting Minneapolis, MN, SUA, www.aalas.org
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