Statutul
Asociaţiei Române pentru Ştiinţa Animalelor de Laborator
Capitolul I : Denumire, sediu ,formă juridică, durată, înregistrare
Art. 1. Denumirea asociaţiei este ,,Asociaţia Română pentru Ştiinţa Animalelor de Laborator”
( abreviat: ARSAL). In documente, publicaţii, facturi, anunţuri etc. denumirea prescurtată
ARSAL va fi precedată de cuvântul asociaţie.
Art. 2. Denumirea asociaţiei ARSAL va fi inscrisă în toate documentele, actele, etc. emise de
aceasta la care se adaugă adresa sediului sau/şi, după caz, contul bancar şi codul fiscal.
Asociaţia are emblemă şi ştampilă proprie.
Art. 3. Sediul asociaţiei ARSAL este Bucureşti-România, Splaiul Independenţei nr. 103,
sector 5, în incinta INCDMI Cantacuzino, tel. 0215287158. Sediul asociaţiei poate fi schimbat
în baza hotărârii biroului executiv.
Art. 4. Asociaţia ARSAL este persoana juridică, neguvernamemtală, apolitică şi funcţionează
ca organizaţie cu caracter ştiinţific, naţională şi răspunde prin organizare şi funcţionare
principiilor democratice.
Art. 5. Asociaţia ARSAL se poate afilia la organisme cu scop similar din strainatăte conform
statutului propriu şi prevederilor legale.
Art. 6. Adunarea generală a asociaţiei ARSAL poate decide infiinţarea de filiale în alte
localităţi din ţară, cu respectarea – la data înfiinţării- a legislaţiei în vigoare.
Art. 7. Durata asociaţiei ARSAL este nelimitată şi începe de la data înregistrării sale ca
persoana juridică .
Art. 8. Asociaţia ARSAL poate avea angajaţi şi colaboratori salariaţi, în funcţie de
posibilităţile sale financiare şi de volumul de muncă prestat.
Capitolul II : Scop,obiect de activitate,relatii
Art. 9. Scopul asociaţiei ARSAL constă în:
9.1. Îmbunătăţirea şi raţionalizarea utilizării animalelor folosite în scopuri ştiinţifice, în
serviciul sănătăţii omului şi animalelor, protecţia mediului înconjurător şi pregătire
profesională.
9.2. Cooperarea între persoanele şi instituţiile în a căror activităţi sunt implicate animale
folosite în scopuri ştiinţifice şi dezvoltarea relaţiilor interdisciplinare în legătură cu animalele
de laborator.
9.3. Informarea actualizată a membrilor asociaţi asupra ansamblului ştiinţei animalelor de
laborator şi organizarea activităţii de documentare in acest domeniu.
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9.4. Generalizarea în unităţile din România, în al căror profil de activitate este inclusă
creşterea şi/sau utilizarea animalelor de laborator, a exigenţelor şi datelor ştiinţifice care au ca
obiect calitatea animalelor de laborator, condiţiile optime şi confortul de specie ce trebuie
asigurate acestor animale, cunoaşterea directivelor şi recomandărilor europene si americane cu
acest conţinut.
9.5. Cunoaşterea de către unităţile utilizatoare de animale de laborator şi în general de către
experimentatori însăşi, a principiilor de etică şi deontologie în experimentarea animală.
9.6. Participarea asociaţiei ARSAL la formarea profesională, teoretică şi practică, în domeniul
animalelor de laborator, a personalului cu studii superioare, a tehnicienilor şi operatorilor.
9.7. Participarea la elaborarea de reglementări -la nivel naţional şi internaţional- pentru creşterea
si utilizarea animalului de laborator.
9.8. Participarea la constituirea şi funcţionarea comitetelor de etică.
9.9. Participarea asociaţiei ARSAL la cercetarea ştiinţifică în domeniu.
9.10. Asociaţia ARSAL va contacta, va menţine relaţii organizate, va adera sau se va afilia la
societăţi, centre sau federaţii nationale şi internaţionale, cu profil profesional şi organizatoric
similar pentru a beneficia metodic de informare ştiinţifică actualizată referitoare la domeniul
animalului de laborator.
Art.10. Pentru realizarea scopurilor propuse asociaţia ARSAL va intreprinde următoarele acţiuni:
10.1. Identificarea şi constituirea unei evidenţe complete a unităţilor din ţară, unităţi producătoare şi
furnizoare de animale de laborator, inclusiv date privind capacitatea de producţie, calitatea
respectivelor animale (specie, rasa-tulpina, sistem si exigenţe de creştere, număr animale produse şi
furnizate etc.)
10.2. Întocmirea unei evidenţe complete a utilizatorilor de animale de laborator din România cu
datele tehnice calitative şi cantitative respective (specii utilizate, număr de animale, scopul utilizării,
ritm de lucru, furnizorul de animale, etc.)
10.3. Stabilirea de relaţii reciproce cu unitaţi din tara, academii sau institute stiinţifice, centre de
învăţământ medico-biologic, fabrici de medicamente sau de biopreparate, agenţii sau laboratoare de
control in vivo, organizaţii umanitare, foruri guvernamentale interesate sau implicate în activităţi de
creştere şi utilizare a animalelor pentru testări, experimentări sau alte scopuri ştiintifice. Identificarea
problematicii rezultate, ierarhizarea măsurilor de intreprins la nivel naţional (ex. exigenţele privind
calitatea animalului de laborator, standardizarea echipamentelor specifice creşterii sau utilizării,
alimentaţie standardizată, elaborare de metode alternative la experimentarea animală, etc.)
10.4. Editarea şi publicarea de lucrări, articole etc. având ca tematică animalul de laborator şi
elaborari sau traduceri de manuale sau tratate periodice, ghid de ingrijire, creştere-utilizare, lucrări
practice etc.
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10.5. Asigurarea de consultanţă în domeniul utilizării animalului de laborator.Activităţi de instruire,
organizarea de cursuri privind calificarea în acest domeniu.
10.6. Acreditarea asociaţiei ARSAL ca organizaţie formatoare şi furnizoare de pregătire
profesională în domeniu.
10.7. Participarea asociaţiei ARSAL la competiţii de proiecte de cercetare ştiinţifică şi la proiecte
de cercetare în domeniu.
10.8. Acreditarea asociaţiei ARSAL ca organizaţie participantă la competiţii de cercetare.
10.9. Accesarea de fonduri structurale naţionale şi europene.
10.10. Asociaţia ARSAL, pentru a asigura informarea ştiinţifică a membrilor asociaţi, va
acţiona prin:




difuzarea sistematică a informaţiilor şi facilitarea schimbului de informaţii între
membrii asociaţi.
organizarea de manifestări ştiinţifice periodice.
participarea la manifestări internaţionale privitoare la ştiinţa animalelor de laborator.
Facilitarea prezenţei la aceste manifestări a membrilor asociaţi.

10.11. Alte activităţi în conformitate cu scopurile propuse privind animalele de laborator,
creşterea, utilizarea şi protecţia lor.
Capitolul III.Patrimoniul si sursele de finantare
Art.11. Patrimoniul asociaţiei ARSAL se va constitui din bunuri mobile şi imobile, mijloace
băneşti, titluri de valoare etc. în conformitate cu prevederile prezentului Statut ţi cu
reglementările şi actele normative în vigoare.
Patrimoniul iniţial al asociaţiei ARSAL este de 200 lei şi va fi depozitat la o unitate
bancară ca patrimoniu distinct şi autonom faţă de patrimoniile proprii ale fondatorilor.
Art.12. Sursele de finantare ale asociaţiei ARSAL sunt urmatoarele:
12.1. Sponsorizări de la persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
12.2. Subvenţii de la bugetul de stat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
12.3. Donaţii de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în lei sau valută.
12.4. Venituri realizate, conform legii, din dobânzi, dividende, plata serviciilor prestate,
editarea de materiale şi lucrări ştiinţifice, publicaţii, chirii.
12.5.Cotizatii ale membrilor sai. Valoarea cotizaţiei se stabileşte anual de biroul executiv.
12.6. Orice alte surse care nu contravin legii.
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Art.13. Patrimoniul asociaţiei ARSAL se va reflecta în registrele şi evidenţele contabile
conform prevederilor legale. Disponibilităţile baneşti, în moneda naţională sau în valută, vor fi
pastrate în conturi bancare.
Capitolul IV.Membrii asociaţiei
Art.14. Poate fi membru al asociaţiei ARSAL orice cetăţean român sau străin, unitate
stiinţifică, societate, asociaţie privată sau organizaţie neguvernamentală care este de acord cu
Statutul asociaţiei ARSAL.
Art.15. Cererile de inscriere ca membru al asociatiei ARSAL se aprobă de preşedintele
asociaţiei. În fiecare an calendaristic cererile de înscriere se reînnoiesc prin cereri de
readeziune, aprobate de preşedintele asociaţiei ARSAL.
Art.16. Membrii asociaţi ai ARSAL sunt cu prioritate persoane fizice sau juridice interesate, care
activează sau au activat în probleme privind animalele de laborator (crestere, utilizare, biologie),
protecţia lor, etica utilizării in scopuri stiintifice, pentru productia si controlul medicamentelor, a
biopreparatelor sau experimentari diverse.
Art.17. În afara membrilor asociaţi, asociaţia ARSAL poate include şi membri de onoare.
Art.18. Drepturile membrilor asociaţi sunt următoarele:





participarea la activitatea asociaţiei, la îmbunătăţiri în domeniul creşterii, utilizării,
protecţiei animalului de laborator;
beneficiază cu aprobarea biroului executiv, de decontarea cheltuielilor ocazionate de
activităţi curente, de participări la evenimente ştiinţifice în ţară şi străinătate, de schimburi
de experienţă etc.
primirea de informaţii suplimentare referitoare la activitatea asociaţiei ARSAL
pot fi aleşi în conducerea asociaţiei.

Art.19. Indatoririle membrilor asociaţi :






respectarea Statutului asociaţiei
sprijin pentru realizarea scopului, activităţii şi relaţiilor asociaţiei
acţiuni pentru realizarea hotărârilor Adunării generale
achitarea cotizaţiei stabilite de biroul executiv
informarea biroului executiv asupra aspectelor ce pot fi de interes activităţii asociaţiei
ARSAL

Art.20. Calitatea de membru al asociaţiei ARSAL se pierde prin demisie, prin revocare, prin
necompletarea cererii de readeziune sau prin dizolvarea asociatiei. În caz de retragere din
asociatie cotizatia depusa nu se restituie.
Capitolul V.Structura organizatorică
Art.21. Structura organizatorică a asociaţiei ARSAL cuprinde:
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1. Adunarea generala;
2. Biroul executiv;
3. Comisia de cenzori;
Art.22. Adunarea generală este organul de conducere format din totalitatea membrilor asociaţiei
care se intruneşte la înfiinţare, anual şi - în mod excepţional- la cererea Biroului Executiv.
Art.23. Activitatea Adunarii generale constă din:
1. aprobarea obiectivelor, a strategiei şi a programului de activitate al asociaţiei ARSAL
prevăzute de capitolul II al Statutului.
2. alegerea sau revocarea membrilor Biroului executiv.
3. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a bilanţului contabil.
4. modificarea Statutului asociaţiei.
5. dizolvarea si lichidarea asociaţiei si stabilirea destinaţiei patrimoniului său după
lichidare.
Art. 24. Adunarea generală este statutară dacă se întrunesc jumătate + 1 din membrii săi. Un
membru poate fi reprezentat de altă persoană, prin împuternicire.
Art. 25. Toate deciziile se aprobă prin majoritate simplă, din numărul celor prezenţi.
Art.26. Biroul Executiv este organul operativ de conducere al ARSAL, împuternicit cu toate
drepturile si atribuţiile juridice si administrative, este ales de Adunarea Generală, în numele
căruia activează şi este format din cinci membri:
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar general
Trezorier

– 1 persoană
– 2 persoane
– 1 persoană
– 1 persoană

26.1 Perioada de funcţionare a Biroului Executiv este de doi ani, cu posibilitatea de realegere a
membrilor.
26.2. Membri ai Biroului Executiv pot fi doar membrii asociaţiei ARSAL cu o vechime de
minimum trei ani în asociaţie.
Art.27. În exercitarea competenţei sale Biroul Executiv actionează astfel:








asigură realizarea scopurilor asociaţiei ARSAL; conduce, organizează, coordonează
activitatea respectivă;
elaboreaza programe si urmareste realizarea lor,asigura consultanta de specialitate;
actioneaza pentru afilierea la organisme din strainatate cu profil de activitate similar;
asigura folosirea corecta a fondurilor si a patrimoniului asociatiei;
prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pentru perioada anterioara, executarea
bugetului de venituri si cheltuieli, proiecte de program, propuneri pentru noi filiale,
propuneri pentru schimbarea sediului etc.;
numeste si revoca membrii comisiei de cenzori;
hotaraste incadrarea si salarizarea angajatilor necesari si a colaboratorilor; acorda
prioritate angajarii unui secretar executiv;
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incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau delega aceasta atributie
secretarului general sau altui membru al sau;
aproba excluderea membrilor care incalca prevederile Statutului sau alte prevederi legale;
daca unul din membrii sai demisioneaza sau absenteaza de trei ori nemotivat se considera
demisionat si va fi inlocuit interimar pana la hotararea definitiva a Adunării Generale;
organizeaza in limita posibilitatilor si resurselor financiare intalniri, simpozioane ,
seminarii, reuniuni si actiuni de documentare in tara si strainatate;
editeaza publicatii, periodice etc prin activitatea proprie sau in colaborare cu alte unitati;
organizeaza , in cadrul asociatiei ARSAL, comisii stintifice formate din 3-5 persoane sau
colective de lucru menite sa activeze in domenii diferite ale stiintei animalelor de
laborator;
actioneaza si asigura existenta unor evidente complete privind membrii asociatiei,
unitatile de profil din tara privind cresterea si utilizarea animalelor de laborator, alte
unitati interesate in problematica animalului de laborator;
pastrararea ordonata a proceselor verbale,hotararilor,deciziilor Adunarii Generale, Birou
Executiv etc.
mentinerea ordonata a corespondentei curente;

Art.28. Presedintele si Secretarul General sunt reprezentanti legali ai asociatiei ARSAL,
independenti unul de altul.
Art.29. Principalul factor operativ al Biroului Executiv, care coordoneaza nemijlocit ,
organizeaza , participa la desfasurarea ansamblului activitatii asociatiei ARSAL este Secretarul
general. Pentru activitatea sa legata de obiectivele asociatiei,in limita fondurilor disponibile si cu
aprobarea Biroului Executiv el poate primi un onorariu lunar.
Art.30. In sarcina trezorierului se includ:






incasarea de la membrii asociati a cotizatiilor;
incasarea de la eventualii sponsori a sumelor oferite;
plata operativa a obligatiilor banesti;
intocmirea si urmarirea situatiei financiare a asociatiei;
depunerea operativă la o banca a banilor asociatiei;

Art.31. Orice mişcare în situaţia financiară a asociaţiei ( încasări, plăţi, etc.) se face numai cu
aprobarea Biroului Executiv.
CapitolulVI.Comisia de cenzori
Art.32. Comisia de cenzori reprezinta organul de control financiar intern al asociatiei,este
independenta si este alcatuita din trei membri si pot fi numiti pentru un mandat de doi ani cu
posibilitatea de prelungire.
Art.33. Comisia de cenzori examineaza anual gestiunea financiara si raporteaza Biroului
Executiv situatia financiara.
Art.34. Gestiunea asociatiei se tine de personal calificat in conformitate cu legislatia in vigoare.
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.
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Art.35. Biroul Executiv are obligatia sa puna la dispozitia Comisiei de cenzori orice informatii,
documente etc. in vederea controlarii situatiei financiare a asociatiei.
Art.36. Pentru activitatea depusa cenzorii pot primi o indemnizatie stabilita de Biroul
Executiv.Cenzorii pot renunta la functie cu un previz de 30 zile.
CapitolulVII.Dispozitii finale
Art.37. Asociatia ARSAL este persoana juridica cu emblema proprie, cu drept de publicitate,
autonomie administrativ-financiara si care respecta legile Romaniei.
Art.38. Asociatia ARSAL poate organiza filiale regionale in functie de optiunea membrilor sai.
Art.39. Asociatia ARSAL se poate dizolva prin vointa a cel putin doua treimi din numarul total
al membrilor sai,exprimata prin vot deschis in Adunarea generala.In cazul dizolvarii asociatiei,
bunurile ramase prin lichidare se vor atribui conform hotararii Biroului Executiv la data
dizolvarii.
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