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Viaţa asociaţiei
Schimbarea statutului ARSAL
Modificarea statutului ARSAL a fost aprobata de judecatoria sectorului 5 si a fost inscrisa in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 5. Statutul, in varianta cea
noua, a fost postat pe pagina de internet a asociatiei.
Adoptarea legislatiei privind implementarea Directivei 63/2010
Propunerea de ordonanţa de urgenţă care reprezintă transpunerea directivei europene 63/2010 în
legislaţia românească se află incă pe pagina de internet a ANSVSA
(http://www.ansvsa.ro/documente/admin/Proiect%20OUG%20protecia%20animalelor%20scopu
ri%20stiinifice_educative+NF_32649ro.pdf)
Probabil ca in scurt timp, Guvernul Romaniei va aproba si aceasta ordonanta, care armonizează
legislatia romaneasca cu cea europena, in acest domeniu.
Situatia legislativa de transpunere a Directivei 63/2010 în ţările Uniunii Europene o puteti vedea
pe pagina de internet
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/transposition_en.htm
Noutăţi de la FELASA
Consiliul de conducere al Felasa a decis in noiembrie 2012 in sedinta sa de la Stockholm
modificarea statutului si a actului constitutiv. Modificarile sunt in general administrative legate
de participarea la sedintele consiliului de conducere a asociatiilor membre, organizarea acestor
sedinte, prin rotatie, in cate o alta ţară, plata cotizaţie etc. Cea mai importantă modificare se
referă la faptul ca o asociaţie aspirantă la FELASA trebuie acum să funcţioneze ca observator
timp de 5 ani (faţă de participarea ca observator timp de 3 sedinţe a consiliului de conducere).
Alte decizii importante luate au fost:
Acordarea asociatiilor din Belgia si Olanda a dreptului de organizare a congresului FELASA din
2016. Congresul va fi organizat la Bruxells.
Acordarea reprezentantilor FELASA din Consiliul Europei a mandatului de acceptare a rolului
principal de conducere in comisia de educare si instruire in stiinta animalelor de laborator
conform prevederilor directivei 63/2010. Se deschide in acest fel calea ca si asociatiile nationale
sa poata fi abilitate de autoritatile competente din ţările Uniunii Europene drept ,,puncte de
contact” in autorizarea cursurilor naţionale în acest domeniu.
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Congresul FELASA 2013
Dupa cum ati fost deja informati, comitetul de organizare al congresului FELASA 2013 a stabilit
deja detaliile acestuia, detalii pe care le puteţi gasi accesand pagina de internet a congresului
http://www.felasa2013.eu/. Pentru cei care doresc sa aplice pentru o bursa de participare,
detaliile puteti gasi pe http://www.felasa2013.eu/index.php/scholarships .
De interes
Pagini de internet
The Veterinary Bioscience institute
www.vetbiotech.com
Veterinary Bioscience Institute (VBI) este pagina de internet a unei societati comerciale care
ofera online instruire si examinare pentru cercetarii din domeniul experimentarii pe animale.
Localizat in Carolina de Nord, SUA, acest institut este un furnizor de instruire aprobat si agreat
de Asociatia Veterinarilor din SUA si intruneste si acordul Asociatiei Americane si Canadiene
pentru Stiinta Animalelor de Laborator. Pagina ofera cursuri online, individuale si institutionale,
ofera acces la surse de informare etc. La cerere, VBI ofera instruire de specialitate on-site.
Articole despre importanta experimentarii pe animale
William Talman, un important cercetator american, profesor la Universitatea din Iowa, a publicat
în Huffington Post un articol depre importanţa animaleleor in cercetarea biomedicală. Acest
articol a fost scris pentru un public extreme de larg si poate fi citit accesand
http://www.huffingtonpost.com/william-t-talman-md/animal-testing-medicine_b_2250283.html

In luna noiembrie 2012, Harvard Law a publicat un articol
(http://blogs.law.harvard.edu/billofhealth/2012/11/20/are-human-research-participantsdeserving-of-research-animals-rights/) care compara protecția oferită oamenilor şi animalelor
utilizate în cercetare, articol care a determinat o agitatie destul de mare. Editoriii au crezut că
problemele merita mai multe discuții din ambele părți, și, prin urmare, au solicitat o postare din
două perspective divergente: Teodora Capaldo, președinte al New England Anti-Vivisection
Society și Holder Tom, fondatorul Speaking of Research. Postarile pot fi citite pe pagina de
internet http://blogs.law.harvard.edu/billofhealth/2013/01/14/guest-post-on-animal-researchanimal-research-is-an-ethical-and-vital-tool-to-fight-disease/
Tehnica de gavaj la şoarece, pe internet
Pagina de internet www.procedureswithcare.org.uk a adaugat un nou material video educativ,
tehnica de gavaj la şoarece. Acest material a fost produs de Institut of Animal Technology si
National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research.
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Monitorizarea sănătăţii în biobaze: avantajele testării directe
Monitorizarea de rutină a animalelor de laborator pentru agenţii infecţioşi depinde de santinelele
care sunt infectate de agenţii patogeni transmişi de animalele de studiu, deşi în multe cazuri
aceşti agenţi se transmit rar la animalele santinele. Ca o alternativă la animalele santinelă,
Charles River a prezentat o metoda care utilizează PCR-ul si face un screening direct al
animalelor. Metoda, in extenso, este prezentată pe pagina de internet http://crivereureka.com/wpcontent/uploads/AALAS-KSH-Quarantine.pdf
Intâlniri ştiinţifice

2013
Ianuarie
25 – 1 februarie, USGEB Annual Meeting Zurich, Elveţia
www.usgeb.ch/about/annualmeeting.php "(R)evolutions in Biology"
Februarie
7-9, LASA India 5th International Conference, Hyderabad, Andhra Pradesh, India
www.lasaindia.org
13-14, Seminar EFOR, Paris, Franta, http://www.efor.fr/inscriptions-seminaire2013.php
Aprilie
17-20, Scand-LAS 2013 Symposium, Tallinn, Estonia, www.scandlas.org
Mai
4-7, CALAS Annual Symposium, Winnipeg, MB, Canada, www.calas-acsal.org
15-17, JALAS, Tsukuba, Ibaraki, Japan, www.jalas.jp
Iunie
7, Transgenesis Conference, Nantes, Franta, http://www.trm.nantes.inserm.fr/
“Technical advances in the generation of transgenic animals and in their applications”
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10-13, FELASA/SECAL, Barcelona, Spania, www.felasa2013.eu
Animal Research: Better Science from Fewer Animals
17-20, EBAS Annual Conference, Basel, Elveţia, www.ebsaweb.eu
26-29, AMCAL International Congress, Merida, Yucatan, Mexico, amcal-ac.blogspot.com
Octombrie
27-31, AALAS National Meeting, Baltimore, MD, SUA, nationalmeeting.aalas.org
Noiembrie
26-28, LASA's 50th Anniversary Meeting, London, UK, www.lasa.co.uk, info@lasa.org.uk
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