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ARSAL NEWSLETTER 
 

Numărul 1_2014 

 

Stimati colegi, 

 

va transmitem din partea Biroului Executiv al ARSAL sa aveti parte in anul 2014 de multa 

sanatate, bucurii, fericire si de cat mai multe realizari! 

 

Viaţa asociaţiei 

 

Implementarea Directivei 63/2010 in Romania 

 

Romania este una din ultimile tari din Uniunea Europeana care nu are implementata Directiva 

63/2010, situatia la data de 10.11.2013 fiind prezentata pe pagina de internet 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/transposition_en.htm. 

Autoritatea Nationala Veterinara nu are, din pacate forta si parghiile necesare de a impune 

guvernului adoptarea ordonantei de implementare, desi acest document este publicat din 

01.03.2013. 

Cu toate acestea, colegii responsabili de implementare directivei au inceput sa adune date despre 

numarul animalelor de laborator utilizate in Romania prin ministerele care au in subordine 

institutii ce folosesc animale in interes stiintific. 

 

Noutăţi de la FELASA 

 

FELASA INFO-SHEET 

Primul FELASA Info-sheet pe anul 2014 il puteti citi de pe pagina de internet 

http://www.felasa.eu/media/uploads/Infosheet_2014-01.pdf , 

toate info-sheeturile fiind publicate pe pagina de internet 

http://www.felasa.eu/about-us/library/felasa-periodicals/  

 

 

De interes 

 

Al șaptelea raport referitor la statisticile privind numărul de animale utilizate în scopuri 

experimentale și în alte scopuri științifice în statele membre ale Uniunii Europene 

 

Comisia Europeana a publicat la sfarsitul anului 2013 al șaptelea raport referitor la statisticile 

privind numărul de animale utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice în 

statele membre ale Uniunii Europene. Acest raport, ultimul publicat pe baza datelor furnizate 

conform Directivei 86/609/1986 poate fi citit de pe pagina de internet 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/transposition_en.htm
http://www.felasa.eu/media/uploads/Infosheet_2014-01.pdf
http://www.felasa.eu/about-us/library/felasa-periodicals/
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0859:FIN:RO:PDF  

Calendarul cursurilor Fundatiei Guido Bernardini pe 2014 

Calendarul cursurilor Fundatiei Guido Bernardini pe 2014 il veti gasi pe pagina de internet 

http://www.fondazioneguidobernardini.org/repository/public//materiale_corsi/FGBcourses2014.

pdf  

International Conference on Laboratory Animal Science - Saint-Petersburg, Rusia  

17 - 19 Noiembrie, 2014. 

Organizatori: Asociatia rusă pentru stiinta animalelor de laborator (Rus-LASA www.ruslasa.ru ) 

și Comitetul Regional European al Consiliului International pentru Animale de Laborator 

(ICLAS www.iclas.org ) 

Programul științific va include prelegeri în plen cu participanti internaționali din cele mai 

valoroase asociații de animale de laborator - ICLAS și FELASA (www.felasa.eu ), sesiune de 

postere și expoziții comerciale. 

 

Programul științific va include: 

1. Reglementările ruse și ale Europei de Est, în contextul noului cadrul legal european 

2. Sănătatea și calitatea genetica a animalelor de laborator 

3. Promovarea conceptului 3R în Rusia și în țările din Europa de Est 

4. Design experimental și analiza statistică 

5. Noi concepte pentru adăposturile de animale, creștere și management 

6. Ameliorarea durerii 

7. Programe educaționale pentru stiinta animalelor de laborator 

 

Intâlniri ştiinţifice  

 

 

2014 

Februarie 

4-5, LS2 Annual Meeting, Lausanne, Elvetia, www.usgeb.ch 

12-14, 7th European Charles River Short Course, Strasbourg, Franta 

http://eushortcourse.mycorpevent.com/wp-login.php?redirect_to=%2F  

 

Martie 

27-28, The Health Monitoring of Rodents and the Cage Level Environment Equipped 

Facilities 

Milano, Italia, www.fondazioneguidobernardini.org    
 

Aprilie 

8-11, IAT Congress, Marea Britanie, www.iat.org.uk  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0859:FIN:RO:PDF
http://www.fondazioneguidobernardini.org/repository/public/materiale_corsi/FGBcourses2014.pdf
http://www.fondazioneguidobernardini.org/repository/public/materiale_corsi/FGBcourses2014.pdf
http://www.ruslasa.ru/
http://www.iclas.org/
http://www.felasa.eu/
http://www.usgeb.ch/
http://eushortcourse.mycorpevent.com/wp-login.php?redirect_to=%2F
http://www.fondazioneguidobernardini.org/
http://www.iat.org.uk/
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24-27, Scand-LAS Annual Meeting, Stockholm, Suedia 

www.scandlas.org  

 

Mai   

15-16, EBSA, Ghent, Belgia 

www.ebsaweb.eu  

 

Octombrie 

19-23, AALAS National Meeting, San Antonio, TX, SUA http://nationalmeeting.aalas.org 

 

 
 

 

http://www.scandlas.org/
http://www.ebsaweb.eu/
http://nationalmeeting.aalas.org/

