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Numărul 1_2016
Activitatea Asociaţiei
Al V-lea Simpozion ARSAL
Asociatia Romana pentru Stiinta Animalelor de Laborator va organiza împreună cu
Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti al V-lea său Simpozion, în perioada 10 – 11
noiembrie 2016, gazdă fiind Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti.
Simpozionul va fi în asociere cu FELASA Board of Management care se va desfăşura la
Bucureşti în data de 12 noiembrie 2016.
Titlul simpozionului este ,,Experimentarea animala - noi cerinte si perspective pentru
cercetarea stiintifica din Romania”, iar tematicile simpozionului sunt:
 Legislatie romana si europeana
 Etica in experimentarea pe animale
 Monitorizarea sanatatii la animalele utilizate in scopuri stiintifice
 Patologii la animalele de laborator
 Educatie si instruire
 Modele experimentale
Până acum au confirmat prezenţa la simpozionul ARSAL, în calitate de lectori,
următoarele personalităţi din Europa:
Jan-Bas Prins, Preşedinte ,,Laboratory Animals Ltd”, fost preşedinte FELASA, Leiden
University Medical Centre, Olanda.
Xavier Montagutelli, Responsable de l'Animalerie Centrale, Institut Pasteur, Paris, Franţa.
Nikolaos Kostomitsopoulos, Head Laboratory Animal Facility, Centre of Clinical, Experimental
Surgery and Translational Research, Biomedical Research Foundation of the Academy of
Athens, Grecia.
Ismene Dontas, Professor of Experimental Surgical Research Director, Laboratory for Research
of the Musculoskeletal System, School of Medicine, University of Athens, Grecia.
Laurenţiu Benga, Responsabil de bunăstarea animalelor, Institutul Central de Cercetare şi
Experimentare pe animale pentru Bacteriologie şi Micologie, Spitalul Universitar, Dusseldorf,
Germania.
Şerban Moroşan, Directeur, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, Paris, Franţa.
David Smith, vice preşedinte FELASA, responsabil cu Education and Training, Chester, Marea
Britanie.
Dacă doriţi să faceţi prezentări sau doriţi să propuneţi şi invitarea altor persoane ca lectori vă
rugăm să transmiteţi propunerile dumneavoastră doamnei dr. Mădălina Fenyo,
madalina.fenyo@icbp.ro, coordonatoarea programului stiinţific.
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Simpozionul va fi organizat în colaborare cu firma specializată Paloma Tours, care a creat deja
pagina de internet a manifestării, pagină care este în construcţie şi îmbunătăţire continuă http://arsal2016.medical-congresses.ro/. Primul anunţ public al simpozionului va fi făcut la
sfârşitul acestei luni.
Workshop
,,Protecția animalelor utilizate în scopuri științifice în conformitate cu prevederile Legii
43/2014”
Asociaţia Română pentru Ştiinţa Animalelor de Laborator (ARSAL) şi Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au organizat în
perioada 28 ianuarie – 04 februarie 2016 un workshop dedicat modalităţilor concrete de
implementare a Legii 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice şi a
Ordinul ANSVSA 97/2015 privind autorizarea biobazelor și a proiectelor ce utilizează animale
în scopuri științifice.
In cadrul manifestării s-au dezbătut cele 2 acte normative cu descrierea şi analiza fiecărui
document ce trebuie depus pentru autorizare, a structurilor ce trebuiesc înfiinţate, a funcţiilor
acestora, dar şi a modului de integrare a noilor structuri în cadrul fiecărei instituţii.
Worshopul a fost interactiv, fiecare persoană a putut ridica probleme specifice locului său
de muncă. Manifestarea s-a adresat în special persoanelor care coordonează biobaze, care
răspund de bunăstarea animalelor de laborator, deopotrivă cadre cu studii superioare sau
tehnicieni.
La aceste manifestări au participat şi inspectorii din cadrul Autorităţii Competente, din
fiecare județ, inspectori care vor autoriza biobazele şi proiectele.
Workshopul a fost creditat de către Colegiul Medicilor Veterinari din Romania cu
puncte/participant/zi conform criteriilor Programului de Dezvoltare Profesională Continuă.
Manifestarea s-a desfăşurat în:
Bucureşti – 28 ianuarie 2016 - Institutul Cantacuzino – au participat 78 de persoane.
Cluj-Napoca - 02 februarie 2016 - Facultatea de Medicină Veterinară – au participat 92 de
persoane.
Iaşi - 04 februarie 2016 - Facultatea de Medicină Veterinară – au participat 53 de persoane.
Prezentările au fost următoarele:
1.
Legislaţia europeană şi naţională în domeniul protecţiei animalelor utilizate în scopuri
ştiinţifice.
2.
Procedura de autorizare sanitar-veterinară a unităților utilizatoare/furnizoare/crescătoare
de animale utilizate în scopuri științifice.
3.
Procedura de autorizare a proiectelor ce utilizează animale în proceduri.
4.
Modul în care se stabilesc componența și atribuțiile organismului responsabil cu
bunăstarea animalelor din unități şi procedura de desemnare a medicului veterinar conform
prevederilor art. 24 din Legea nr. 43/2014.
5.
Raportarea informațiilor statistice privind utilizarea animalelor în proceduri, inclusiv
informații privind severitatea procedurilor, precum și originea și speciile de primate neumane
utilizate în proceduri, conform machetei stabilite de DG Envinronment, Uniunea Europeană.
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Workshopul a avut conferențiari pe:
•
Dr Hristescu Ioana – Consilier principal în cadrul ANSVSA, Direcţia de Sănătate
Animală, Biroul de Bunăstare Animală, Punct Naţional de Contact al României în transpunerea
şi implementarea legislaţiei europene cu privire la protecţia animalelor utilizate în scopuri
ştiinţifice.
•
Dr Coman Cristin – Medic veterinar, Cercetător Ştiinţific II în cadrul Institutului
Cantacuzino, preşedinte ARSAL, membru în Biroul de Conducere al Federatiei Europene pentru
Stiinta Animalelor de Laborator (FELASA).
Concluziile acestor manifestari sunt:
1. Toate unitatile care cresc, furnizează și/sau utilizează animale în scopuri științifice trebuie
autorizate/reautorizate de către Direcțiile Sanitar-Veterinare Județene și a Municipiului
București.
2. Toate proiectele în care se efectuează proceduri pe animale utilizate în scopuri științifice nu se
pot desfășura decât după autorizarea prealabilă de către Direcțiile Sanitar-Veterinare Județene și
a Municipiului București.
3. Autorizarea proiectelor în care se efectuează proceduri pe animale utilizate în scopuri
științifice de către Direcțiile Sanitar-Veterinare Județene și a Municipiului București se face după
evaluarea etică a proiectelor de către Comisiile de Etică constituite la nivelul unităților
utilizatoare sau a centrelor universitare de specialitate, după caz.
Toate prezentarile se găsesc pe pagina de internet a asociaţiei, în secţiunea dedicată membrilor
asociaţiei http://www.arsal.ro/?cat=36, pagina pe care o puteti accesa dupa logare.
Cotizaţie 2016
Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2016 s-a decis de către Biroul Executiv al ARSAL ca să
rămână la fel ca în 2015, respectiv 100 lei.
Plata se poate face prin transfer în contul IBAN: RO95BRDE445SV94963194450
deschis la BRD, suc Bucureştii Noi.
Întrucât plata cotizaţiei este una din condiţiile de asociere la ARSAL, s-a stabilit ca
termenul limită de plată să fie 15 mai 2016, iar pentru cei câţiva colegi cu restanţă pentru anul
2015, termenul pentru cotizaţia din 2015 este 31.03.2016.
Puteţi contribui la creşterea veniturilor ARSAL şi prin completarea formularului 230,
formular anexat, prin care puteţi dona atât dumneavoastră cât şi cei apropiaţi dumneavoastră 2%
din impozitul pe venit din 2015 asociaţiei. După tipărirea formularului si completarea lui,
scanaţi-l şi trimiteti-l la adresa de email arsal@arsal.ro.
Implementarea Directivei 63/2010
Autorizarea biobazelor şi a proiectelor
Întrucât se apropie termenul limită stabilit de Ordinul ANSVSA 95/2015 pentru
reautorizarea biobazelor, respectiv 29.03.2016, ANSVSA a informat ARSAL printr-o adresă că
deja la nivelul întregii ţări s-au depus aproximativ 15 dosare de autorizare/reautorizare şi că s-au
eliberat 5 autorizaţii, 3 pentru unităţi utilizatoare şi 2 pentru unităţi crescătoare şi utilizatoare.
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Instruire
ANSVSA are în lucru în prezent un proiect de ordin de preşedinte referitor la instruirea şi
educaţia în domeniu. Principiul pe care se va baza acest ordin va fi recunoaşterea mutuală a
instruirii în toate ţările Uniunii Europene. Organizarea cursurilor este o decizie a fiecărui stat
însă la nivelul Uniunii Europene este în curs de finalizare o platformă unică în acest scop
http://www.etplas.eu/index.php?id=4340 .
Statistică
În perioada 7-8 februarie 2016 a avut loc la Bruxells o întrunire a National Contact Point
din Uniunea Europeană, întrunire dedicată evaluării datelor statistice raportate de către fiecare
ţară membră. României i s-a atras atenţia la interpretarea gradului de severitate (prea multe
experimente clasificate ,,non-recovery”) şi la faptul că prea multe experimente sunt cerute de
legislaţia română, lucru care nu poate fi real, atâta vreme cât şi la noi în ţară primează legislaţia
europeană celei naţionale.
FELASA
Congresul FELASA 2016
Organizarea congresului FELASA de anul acesta a intrat în linie dreaptă. Congresul de la
Bruxells se va desfăşura între 13 şi 16 iunie 2016, iar pagina de internet a manifestării este
http://felasa2016.eu/. Termenul de înscriere timpurie este 31.03.2016.

De interes
Pagina de internet
https://www.humane-endpoints.info/en
Pagina de internet ,,Humane-Endpoints” oferă materiale video necesare cercetătorilor,
veterinarilor şi tehnicienilor, materiale referitoare la monitorizarea bunăstării la animalele de
laborator, identificatrea punctelor finale şi stabilirea responsabilităţilor pentru
aceasta.administrarea de substanţe şi tehnci aseptice de chirurgie. Pagina de internet este
menţinută de 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences, Department of Animals in Science and Society ,
Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Olanda.
Intâlniri ştiinţifice

2016
Organizing and Operating Activities in a Laboratory Animal Facility – 16 – 18 martie, Milano,
Italia, www.fondazioneguidobernardini.org
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AVA spring meeting, 20 -22 aprilie, Lyon, Franţa, http://ava-lyon2016.com/
Zebrafish: Husbandry, Care and Welfare – 21-22 aprilie 2016, London, United Kingdom,
www.fondazioneguidobernardini.org
AWERB-UK, 12 mai 2016, Central London, goo.gl/forms/SAaXbtB4jF
Health Monitoring of Rodents: Traditional and Innovative Approaches, 12 – 13 mai, Milano,
Italia, www.fondazioneguidobernardini.org
Pathology in the Mouse in Medical Research, 23 – 26 mai, Varese, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
Congresul FELASA, 13 – 16 iunie, Bruxells, http://felasa2016.eu/
Microbiota and Gnotobiotic Management, 22 – 23 septembrie 2016, Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, 6 – 7 octombrie 2016, Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
AALAS National Meeting – 30 octombrie – 3 noiembrie 2016, Charlotte, NC, SUA
www.aalas.org
Managing Resources in the Modern Animal Facility, 16 – 18 noiembrie 2016, Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
LASA Winter Meeting, 22-24 noiembrie 2016
info@lasa.co.uk
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