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Activitatea Asociaţiei 

 

Expert Working Group, 

 În perioada 30 iunie – 2 iulie 2015 la Bruxells a avut loc o întâlnire a experţilor în 

domeniu, pentru dezvoltarea de exemple de proiecte supuse evaluării etice şi autorizării conform 

Directivei 63/2010. Întâlnirea a fost organizată de Comisia Europeană, iar lucrările, ce continuă 

încă, se vor finaliza printr-un document ce va încerca să stabilească o abordare unitară a evaluării 

proiectelor de cercetare. Din partea României au fost invitaţi şi au participat dr. Hristescu Ioana, 

ANSVSA şi dr. Coman Cristin, ARSAL.  

 

Curs ,,Noțiuni de știința animalelor de laborator”, 

 În data de 29 octombrie 2015 Societatea Naţională Română de Neuroştiinţe împreună cu 

ARSAL organizează un curs satelit la Congresul Naţional de Neuroştiinţe 2015. Cursul va oferi 

noţiuni introductive de ştiinţa animalelor de laborator şi se adresează în special doctoranzilor 

înregistraţi la SNN 2015. Detalii pe pagina de internet a congresului: http://snn2015.snn.ro/ . 

 

Implementarea Directivei 63/2010 

 

Autorizarea biobazelor şi a proiectelor 

 Normele de autorizare a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale 

utilizate în scopuri ştiinţifice precum si a proiectelor de experimentare pe animale au fost 

publicate în Monitorul Oficial nr. 722 din data de 25.09.2015 sub forma Ordinului Preşedintelui 

ANSVSA nr. 97 din data de 01.09.2015. Acest ordin poate fi descărcat de pe pagina de internet 

http://www.arsal.ro/wp-content/uploads/2015/10/Ordinul-97-privind-autorizarea-biobazelor-si-a-

proiectelor.pdf.  Până acum nu a fost încă emis de către ANSVSA nota de serviciu care va duce 

la implementarea acestui ordin, înă acest lucru se va întâmpla până la sfârşitul lunii octombrie. 

 În vederea informării organelor cu putere de decizie în instituţiile de care aparţineţi am 

conceput o adresă, care adaptată, poate fi trimisă spre informare conducerii. Adresa este anexată. 

 Deasemenea intenţionăm să organizăm împreună cu ANSVSA un workshop pentru 

implementarea unitară a acestui ordin. 

 

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 .    

 

http://snn2015.snn.ro/
http://www.arsal.ro/wp-content/uploads/2015/10/Ordinul-97-privind-autorizarea-biobazelor-si-a-proiectelor.pdf
http://www.arsal.ro/wp-content/uploads/2015/10/Ordinul-97-privind-autorizarea-biobazelor-si-a-proiectelor.pdf
http://www.etplas.eu/index.php?id=4340
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Comitet Naţional 

 Crearea unui Comitet Naţional pentru bunăstarea animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 

este o cerinţă a Directivei şi Legii 43/2014. Acest comitet nu a fost încă creat în România, iar 

situaţia la ora actuală în statele Uniunii Europene o găsiţi ataşată la prezentul newsletter. 

 

Alternative la utilizarea animalelor în scopuri ştiinţifice. 

 IDSA este instituţia din România recunoscută cu competenţe în metodele alternative la 

experimentare pe animale, iar dna dr. Orăşanu Adriana este ,,Persoana naţională de contact” în 

această problemă. Recent IDSA a aplicat pentru deveni laborator european de referinţă în 

validarea metodelor alternative. 

 

FELASA 

 

Grupuri de lucru 

 Aşa cum menţionam în newsletterul anterior rapoartele privind „Glossary of Clinical 

signs” si „Guidelines for the care and welfare of cephalopods used in research” au fost 

acceptate spre publicare. Ele au fost publicate după cum urmează: 

 Glossary of Clinical signs: 

http://lan.sagepub.com/content/early/2015/05/08/0023677215584249.full.pdf+html 

 Guidelines for the care and welfare of cephalopods used in research: 

http://lan.sagepub.com/content/49/2_suppl/1.full.pdf+html  

 

Grup comun de lucru pentru implementarea Directivei 63/2010 

 FELASA împreună cu EFPIA şi ESLAV au creat un grup comun de lucru pentru 

implementarea unitară a Directivei 63/2010 în toate ţările Uniunii Europene. Acest grup a fost 

împărţit în 4 subgrupuri care se vor ocupa de: 

 Evaluarea proiectelor / autorizare incluzând aici dublarea problematică dintre procesele 

de evaluare și autorizare. 

 Necesitatea unor noi funcţii şi competenţe în acest domeniu. 

 Animale modificate genetic – creare, utilizare, creştere. 

 Clasificarea severităţii (prospective şi retrospective)/Reutilizarea animalelor (aspect 

formale şi de bunăstare. 

ARSAL a nominalizat 3 membri pentru acest grup, însă FELASA a selectat doar unul.  

 

Educaţie şi Instruire 

 FELASA a publicat recent noile sale recomandări referitoare la organizarea cursurilor în 

acest domeniu pe pagina de internet: 

http://www.felasa.eu/media/uploads/E&T_Recommendations_Accreditation_Revised_20150601

.pdf  

 

 

http://lan.sagepub.com/content/early/2015/05/08/0023677215584249.full.pdf+html
http://lan.sagepub.com/content/49/2_suppl/1.full.pdf+html
http://www.felasa.eu/media/uploads/E&T_Recommendations_Accreditation_Revised_20150601.pdf
http://www.felasa.eu/media/uploads/E&T_Recommendations_Accreditation_Revised_20150601.pdf
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De interes 

 

Iniţiativa cetăţenească europeană ,,Stop – Vivisection”  

 Iniţiativa cetăţenească europeană ,,Stop Vivisecţie” a fost respinsă în cadrul Comisiei 

Europene. Comisia Europeană a publicat în data de 03.06.2015 un document cu concluziile 

privind această iniţiativă şi discuţiile din jurul ei. Acest document poate fi citit şi copiat de pe 

pagina de internet: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/vivisection/en.pdf.  

 Sintetic, găsiţi informaţii şi din articolul de pe pagina de internet a revistei ,,Science”: 

http://news.sciencemag.org/europe/2015/06/european-union-rejects-plea-end-animal-research.  

 Comisia a respins iniţiativa comunicând argumentele pentru această declaraţie de 

respingere şi a propus 4 acţiuni specifice pentru a se asigura de implementarea Directivei, 

dezvoltarea metodelor alternative şi organizarea unor discuţii deschise despre Directiva 63/2010, 

într-o conferinţă ce va fi organizată la sfârşitul anului 2016. 

 Răspunzând declaraţiei Comisiei Europene, ,,Iniţiativa” a publicat un document care 

poate fi gasit pe această pagina de internet: 

https://www.facebook.com/StopVivisection/posts/809659375796173.  

 

Pagina de internet 

www.procedureswithcare.org.ok 

 

 Pagina de internet ,,The Procedures with Care” oferă materiale video necesare 

cercetătorilor, veterinarilor şi tehnicienilor, materiale referitoare la administrarea de substanţe şi 

tehnci aseptice de chirurgie. Pagina de internet este menţinută de Universitatea din Newcastle, 

Marea Britanie, Institutul de Tehnologii Animale (IAT) şi Centrul Naţional de Reducere, 

Înlocuire şi Rafinare a Animalelor în Cercetare (NC3Rs). 

 

Intâlniri ştiinţifice  

 

 

2015 

 

Conference Laboratory Animal Science 2.0 - Changing perspective on the impact of animal 

studies on health care 

15 octombrie 

Nimejen, Olanda 

www.radbouumc.nl/las.2-0  

 

The Management of Genetically Modified Rodent Colonies 

22 – 23 octombrie 

Milano, Italia 

www.fondazioneguidobernardini.org  

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/vivisection/en.pdf
http://news.sciencemag.org/europe/2015/06/european-union-rejects-plea-end-animal-research
https://www.facebook.com/StopVivisection/posts/809659375796173
http://www.procedureswithcare.org.ok/
http://www.radbouumc.nl/las.2-0
http://www.fondazioneguidobernardini.org/
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RSPCA/UFAW Rodent and Rabbit Welfare Group Meeting 

23 octombrie 

North-east England 

research.animals@rspca.org.uk 

 

AISAL congress 2015 

22 – 24 octombrie 

Neapoli, Italia 

www.aisal.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 

Bangkok, Tailanda 

www.ilas2014bangkok.com     

mailto:research.animals@rspca.org.uk
http://www.aisal.org/
http://www.aalas.org/
http://www.fondazioneguidobernardini.org/
http://www.secal.es/
mailto:info@lasa.co.uk
http://www.ilas2014bangkok.com/

