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Numărul 1_2015
Al 4-lea Simpozion ARSAL
Asociatia Romana pentru Stiinta Animalelor de Laborator organizeaza in parteneriat cu
SAPACO 2000 al 4-lea sau Simpozion, in data de 23 aprilie 2015.
In acest an gazda simpozionului va fi Institutul de Biologie si Patologie Celulara ,,Nicolae
Simionescu” din Bucuresti.
Simpozionul va fi structurat pe 3 parti, programul simpozionului fiind atasat pe pagina de
internet http://www.arsal.ro/wp-content/uploads/2015/03/2015-Program-Simpozion-ARSAL.pdf
Prima parte va fi dedicata noutatilor aduse de Directiva Europeana 63/2010 si implementarea ei
in Romania. A doua parte va cuprinde prezentari legate de bunastarea animalelor utilizate in
scopuri stiintifice: sisteme modern de cazare, monitorizarea sanatatii, raportarea experimentelor
etc. Ultima parte a simpozionului va oferi prezentari legate de experimentarea propriu-zisa.
Simpozionul are printre prezentatori experti internationali de la Tecniplast, Italia, Universitatea
de Medicina ,,Pierre et Marie Curie”, Paris precum si personalitati din tara.
Toate prezentarile vor fi transmise ulterior participantilor.
Dorim ca acest simpozion sa adune in acelasi loc cercetatori, cadre didactice, tehnicieni,
autoritati, toti legati de acelasi scop si anume protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice.
Inscrierea este gratuita, dar obligatorie si o puteti face accesand formularul de Aici.
Data limita a inscrierii este 15 aprilie 2015.

Adunarea Generala a ARSAL
La sfarsitul simpozionului din data de 23 aprilie se va desfasura Adunarea Generala a ARSAL.
Ordinea de zi este urmatoarea:
 Raportul presedintelui ARSAL
 Raportul financiar al ARSAL
 Modificarea Biroului Executiv al ARSAL
 Diverse
Elaborarea legislatiei secundare Legii 43/2014
De la adoptarea legii 43/2014 pana in prezent s-au efectuat urmatorii pasi:


Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) Bucuresti a fost desemnat drept
autoritate competenta de catre Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru
Siguranta Alimentara (ANSVSA) pentru infiinţarea şi funcţionarea băncii de organe şi
ţesuturi in conformitate cu prevederile articolului 17 din legea 43/2014.
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Tot IDSA a fost desemnat in conformitate cu articolul 45 din aceeasi lege ca centru de
referinta pentru diseminarea metodelor alternative in Romania si a fost inscris in Lista
punctelor de contact ale statelor membre UE, privitoare la alternativa la experimentarea
pe animale. Doamna dr. Oraşanu Adriana, Coordonator Laborator Naţional de Referinţă
pentru Bunăstare Animală in cadrl IDSA a fost desemnată ca punct de contact pentru
reţeaua PARERE ((Preliminary Assessment of REgulatory RElevance http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/parere_en.htm )
Au fost elaborate ordinele de Preşedinte ANSVA privin autorizarea utilizatorilor,
furnizorilor şi crescatorilor de animale de laborator; autorizarea proiectelor; autorizarea
simplificată a proiectelor; derogări la utilizarea animalelor din sălbăticie; derogări la
utilizarea animalelor semisălbăticite şi a celor fără stăpân. Aceste ordine sunt la oficiul
juridic al ANSVA si nu au fost incă aprobate deoarece până în această săptămână
preşedintele ANSVSA a fost cu delegaţie.
În luna februarie, ARSAL a trimis o adresă în care îşi manifesta îngrijorarea cu privire la
întârzierea adoptării legislaţiei secundare în acest domeniu. În răspunsul primit se arată că
ordinele pomenite mai sus se vor afişa în luna aprilie pe pagina de internet
www.ansvsa.ro, pe modulul ,,Transparenţă decizională” şi că se va elobara şi un ordin
referitor la art. 22 ,,Competenţa personalului”, ordin care va avea în vedere precizările
tehnice din ,,Ghidul privind dezvoltarea unui cadru comun de educaţie şi formare în
vederea îndeplinirii cerinţelor prevazute de Directiva 2010/63/CE” ghid elaborat de
Comisia Europeană-DG Environment.

De interes
Iniţiativa cetăţenească ,,anti-vivisecţie,, a fost înregistrată la Comisia Europeană
Conform paginii de internet a Comisiei Europene, iniţiativa cetăţenească ,,anti-vivisecţie” a fost
prezentată formal după ce a strans peste 1.000.000 de semnaturi de sprijin
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007/ro.
În termen de 3 luni Comisia trebuie sa facă un raport la această solicitare. Conform preşedintelui
FELASA această solicitare nu va duce la abrogarea Directivei 63/2010 si la interzicerea
experimentelor pe animale , dar va determina o revizuire şi o analiză a efectelor Directivei în
2017.
Un tribunal din Italia a condamnat la inchisoare 3 persoane din conducerea unei
crescatorii de câini utilizaţi în scopuri ştiinţifice
In data de 23 ianuarie 2015 un judecator din Brescia, Italia a condamnat la pedepse cu închisoare
de 1 an şi 1 an şi jumătate, 3 membri de conducere ai crescătoriei de câini de laborator Beagle,
Green Hill de langă Brescia pentru rele tratamente aplicate animalelor.
Sentinta poate fi atacată cu apel in 45 de zile de la comunicare. Se aşteaptă comunicarea deciziei
judecătorului, comunicare care se va publica în 60 de zile de la pronunţare.
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In aprilie 2012 activişti pentru drepturile animalelor au intrat cu forţa în crescătorie invocând rele
tratamente aplicate animalelor. Judecătoria le-a dat dreptate şi a dat spre administrare crescătoria
Ligii Antivivisezione. Aceasta a desfiinţat-o şi a dat toţi cei 3000 de câini spre adopţie.
Detalii în articolul Nature http://www.nature.com/news/italian-court-convicts-lab-dog-breeders1.16784
European Animal Research Association (EARA)
European Animal Research Association (EARA) este o organizație de comunicare și promovare
a carei misiune este de a susține interesele de cercetare biomedicala în întreaga Europă. Prin
furnizarea de informații corecte și bazate pe dovezi cu privire la beneficiile cercetării
biomedicale animale, EARA va informa, educa și unifica publicul în sprijinul cercetării și va
facilita o dezbatere animal deschisă asupra experimentării pe animale. Pagina sa de internet este
http://eara.eu/home/.
Dezbatere în Parlamentul European asupra experimentării pe animale şi a alternativelor
In data de 20 ianuarie 2015, 2 membri ai parlamentului European, Cristian Buşoi (Romania) şi
Vicky Ford (Marea Britanie) au gazduit o întâlnire dedicată ,,Înţelegerii experimentării pe
animale şi alternativele”. Detalii gasiti pe pagina de internet http://eara.eu/20-january-2015understanding-research-involving-animals-and-the-alternatives/
Nou program e-learning ,, Anestezia animalelor de laborator pentru proceduri minore"
Programul online dezvoltat de profesorul Paul Flecknell la Universitatea Newcastle și finanțat de
NC3Rs, urmărește să asigure cele mai bune practici în anestezie pentru procedurile minore, prin
furnizarea de materiale de instruire ușor accesibile pentru cercetători, tehnicieni și pentru
personalul implicat în cercetarea pe animale. Materialele de instruire sunt bazate pe scenarii
concepute pentru a fi utilizate ca o introducere de bază, de perfecționare, sau pentru instruirea
necesară pentru dezvoltare profesională continuă. Programul este disponibil gratuit accesand
http://www.nc3rs.org.uk/news/laboratory-animal-anaesthesia-e-learning-resource
Pregatirea in specializarea de medicina animalelor de laborator in facultatile europene de
medicina veterinara
Conform cererii European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) şi a
Federaţiei Veterinare Europene (FVE) un chestionar online a fost efectuat in noiembrie 2013 in
cadrul Facultatilor Europene de Medicina Veterinara pentru a evalua acoperirea curiculei in
Medicina animalelor de laborator, Medicina animalelor acvatice si acvacultura si Sanatatea
albinelor. Din cele 97 institutii membre ale EAVE doar 63 au participat la completarea
chestionarului. Rezultatele acestora au fost prezentate comitetului executiv al EAVE si al
ECCVT (Comitetul European de Coordonare in Pregatire Veterinara).
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Dupa analiza numarului mare de institutii veterinare ce includ in curicula pregatirea in domeniul
animalelor de laborator (de la anatomie la clinica), ECCVT propune utilizarea acestor informatii
pentru a se adresa Comisiei Europene astfel incat sa fie recunoscut faptul ca absolventii
facultatilor de medicina veterinara membre EAEVE indeplinesc cerintele pentru a lucra ca
medici veterinari desemnati in conformitate cu Directiva 2010/63/EU.
Aceasta recunoastere va fi foarte importanta pentru angajarea absolventilor facultatilor de
medicină veterinară ca medici veterinari desemnati fara o alta pregatire suplimentara.
Intâlniri ştiinţifice
2015
EBSA Annual Conference
21 – 22 aprilie
Viena, Austria
www.ebsaweb.eu
Health Monitoring of Rodents: Traditional and Innovative Approaches
14 – 15 mai
Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
LASA Animal Science Section/LAVA joint meeting on Severity Assessment
21 mai
Sud-Estul Angliei
info@lasa.co.uk
JALAS
28 – 30 mai
Kyoto, Japonia
www.jalas.jp
CALAS
30 mai – 2 iunie
Montreal, QC, Canada
www.calas-acsal.org
Scand-LAS Annual Meeting
9 – 12 iunie
Turku, Finlanda
www.scandlas.org
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LASA Care and Welfare Section/LSHTM Biocontainment Meeting
19 iunie
Londra, Anglia
info@lasa.co.uk
Facility Planning, Logistics and Technological Solutions
17 – 18 septembrie
Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
LASA 3Rs Meeting - Birth to Study; 3Rs animal development and transport
23 septembrie
Sudul Angliei
info@lasa.co.uk
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies
22 – 23 octombrie
Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
AALAS National Meeting
1 – 5 noiembrie
Phoenix, AZ, SUA
www.aalas.org
Managing Resources in the Modern Animal Facility
16 – 18 noiembrie
Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
SECAL
18 – 20 noiembrie
Cáceres, Spania
www.secal.es
LASA Winter Meeting
25 – 27 noiembrie
Sudul Angliei
info@lasa.co.uk
ILAS (International Symposium on Laboratory Animal Science)
1 – 3 decembrie
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Bangkok, Tailanda
www.ilas2014bangkok.com
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