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Viaţa asociaţiei
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)
Din pacate instabilitatea de la varful conducerii ANSVSA face ca aceasta ordononta sa nu poata
fi pusa pe ordinea de zi a sedintelor de guvern pentru a fi adoptata.
ARSAL a fost solicitata de catre ANSVSA pentru discutii pe baza legislatiei secundare ce va
urma ordonantei ce va transpune Directiva 63/2010. Din pacate, aceste discutii nu s-au
concretizat inca.
Congresul FELASA 2013
ARSAL va face la congresul de la Barcelona o prezentarea privind implementarea Directivei
63/2010 in Romania.
De interes
Pagini de internet
http://www.glenbrooktech.com
Glenbrook este o companie ce oferă soluţii complete şi novatoare de imagistică cu raze X.
Articole despre importanta experimentarii pe animale
Doua articole interesante despre importanţa cercetarii pe animale veti gasi pe paginile de internet
http://arstechnica.com/science/2013/04/losing-labs-to-hurricane-sandy-and-animal-rightsprotestors/ şi
http://www.mcgilldaily.com/2013/02/animal-research-a-want-or-a-need/
AVMA – Ghid pentru eutanasierea animalelor
Asociaţia Medicilor Veterinari din America (AVMA) a îmbunătăţit ghidul din 2007 pentru
eutanasierea animalelor. Aceasta editie din 2013 este in dezbatere publică până în data de
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31.05.2013. In această formă poate fi citit aici - 2013 Edition of the Guidelines (PDF) si aici
https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Euthanasia-Guidelines.aspx .

Sursa: NIH
Curs de crioprezervare la şoarece
The European Mouse Mutant Archive – EMMA organizează la Roma, Italia, 2013 JAX-EMMA
cryo-course on cryobiology of Mouse Germplasm. Detalii pe paginile de internet
http://www.emmanet.org/courses.ph şi http://www.emma.cnr.it/Courses/Course13/Course13.pdf
Tehnica de instilaţii oculare la animalele de laborator
Revista asociatiei franceze de profil (STAL) a publicat în primul sau număr din acest an un
articol practic şi interesant despre administrarea substanţelor pe cale oculară la animalele de
laborator. Articolul este în limba franceză şi îl puteţi găsi ataşat la acest buletin informativ.
Alternative la experimentarea pe animale
Pe pagina de internet http://www.frame.org.uk/page.php?pg_id=263 veti gasi toate asociaţiile
profesionale implicate in descoperirea, evaluarea şi implementare alternativelor la
experimentarea pe animale.
EURL ECVAM a elaborat propria sa strategie pentru validarea unei metode de verificare a
sensibilităţii pielii, fără utilizarea animalelor de laborator. Detalii pe pagina de internet
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam/replacement-of-animal-testing-eurl-ecvamreleases-its-strategy-for-skin-sensitisation-hazard-identification-and-classification/
Această strategie vine după ce în 2007 Comisia Europeană hotărâse ca din 2013 să se interzică
total testarea produselor cosmetice pe animale şi deşi nu s-a reuşit validarea unei metode care să
inlocuiască animalul în testare, decizia a intrat în vigoare de la 1.01.2013
Intâlniri ştiinţifice

2013
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
12 - An In Vitro Biomimetic Immune System(MIMIC): Helping to Find the Black Cat in the
Dark Room – Webinar www.njabr.org
17-20, EBAS Annual Conference, Basel, Elveţia, www.ebsaweb.eu
26-29, AMCAL International Congress, Merida, Yucatan, Mexico, amcal-ac.blogspot.com
Octombrie
9 – 11, AFSTAL Annual Conference, La Rochelle, Franţa www.afstal.com
27-31, AALAS National Meeting, Baltimore, MD, SUA, nationalmeeting.aalas.org
Noiembrie
19-20 - SGV Annual Meeting, Lausanne, Elveţia www.sgv.org
26-28, LASA's 50th Anniversary Meeting, London, UK, www.lasa.co.uk, info@lasa.org.uk
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