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ARSAL NEWSLETTER 
 

Numărul 1_2017 

 

Activitatea Asociaţiei 

 

Pagina de internet – www.arsal.ro 

 

 ARSAL și-a modificat pagina de internet. Vechea pagină a fost distrusă de un hacker și 

am fost nevoiți să creăm o nouă pagină cu măsuri sporite de securitate. Fiecare membru va primi 

noua parolă de acces în pagina dedicată membrilor. 

 

ARSAL membru EARA 

 

 Asociaţia Română pentru Ştiinţa Animalelor de Laborator (ARSAL) a devenit la 

începutul acestui an membru al asociației European Animal Research Association (EARA) 

http://eara.eu/en/.  

 După cum am informat în newsletterul anterior, EARA este o organizație de comunicare 

și consultanță a carei misiune principală este aceea de a susține interesele cercetării biomedicale 

în Europa. 

 Negocierea de adeziune s-a încheiat la mijlocul lunii ianuarie 2017 când a fost aprobat de 

către consiliul de conducere al EARA adeziunea ARSAL, ARSAL urmând să reprezinte EARA 

în toată zona europeană limitrofă țării noastre http://eara.eu/en/about-us/partners/.  

  

Manifestări propuse pentru anul 2017  

 

Pentru anul 2017 ne propunem organizarea următoarelor manifestări științifice: 

 

Simpozionul ARSAL 

 

Simpozionul ARSAL din acest an va fi organizat în luna octombrie în comun cu workshopul 

Comisiei Europene de evaluare a severității proiectelor de cercetare ce utilizează animale în 

proceduri. Data exacta nu este încă stabilită deoarece workshopul se va organiza în mai multe 

țări, urmând a se stabili un calendar. Locația va fi aceeași ca anul trecut, respectiv Facultatea de 

Medicină Veterinară București. 

 

Workshop dedicat noilor reglementărilor în domeniu 

 

În cadrul celui de-al XII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, care se va desfășura la 

Cluj-Napoca în perioada 20-23 septembrie 2017, ARSAL va organiza un workshop dedicat 

noilor reglementări privind experimentarea pe animale.  

 

http://www.arsal.ro/
http://eara.eu/en/
http://eara.eu/en/about-us/partners/
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Curs ,,Noțiuni de știința animalelor de laborator” 

 

 ARSAL va organiza împreună cu Societatea Naţională Română de Neuroştiinţe un curs 

satelit la Congresul Naţional de Neuroştiinţe 2017. Cursul va avea loc la Craiova în data de 18 

octombrie 2017. 

 

Cotizaţie 2017 

 

 Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2017 s-a decis de către Biroul Executiv al ARSAL ca să 

rămână la fel ca în 2016, respectiv 100 lei. 

 Plata se poate face prin transfer în contul IBAN: RO95BRDE445SV94963194450 

deschis la BRD, suc Bucureştii Noi, beneficiar ARSAL, CIF 14119754.  

 

Implementarea Directivei 63/2010 

 

Informații publice 

 

ANSVSA și-a modificat pagina de internet, iar informațiile publice din zona noastră de interes le 

puteți găsi aici http://www.ansvsa.ro/sanatate-bunastare-si-nutritie-animala/bunastarea-

animalelor/ și aici http://www.ansvsa.ro/legislatie/bunastarea-animalelor/. 

 

Cazarea animalelor de laborator 

 

Proiectul de ordin de preşedinte referitor la condițiile de cazare, ordin conform cu Legea 43/2014 

și Directiva Europeană 63/2010 a fost semnat de președintele ANSVSA și acum este la semnat la 

Ministrul Sănătății și la Ministrul Mediului. 

 

Legea 43/2014 verificată de Comisia Europeană 

 

 Implementarea fiecărei Directive în legislația națională se verifică de către Comisia 

Europeană. La aproape 3 ani de la promulgare, Comisia Europeana a trimis raportul său asupra 

Legii 43/2014. Au fost găsite 56 de neconcordanțe între Directivă și Lege. Majoritatea sunt 

cauzate de traducerea făcută la Bruxells de traducătorii români, traducători care nu sunt 

specialiști. ARSAL a avertizat din 2013 asupra acestor neconcordanțe, însă fluctuația 

personalului de la ANSVSA a făcut ca observațiile noastre să nu fie luate în seamă. Alte 

observații sunt: neelaborarea încă a legislației secundare complete, implicarea și altor ministere 

în elaborarea legislația secundară, inexistența unor sancțiuni severe. ANSVSA a trimis un punct 

de vedere, însă mai mult ca sigur legea 43/2014 va fi modificată anul acesta pentru a corespunde 

cu Directiva 63/2010, odată cu această modificare urmând a se adopta integral, ca și lege, toată 

legislația secundară. 

 

 

http://www.ansvsa.ro/sanatate-bunastare-si-nutritie-animala/bunastarea-animalelor/
http://www.ansvsa.ro/sanatate-bunastare-si-nutritie-animala/bunastarea-animalelor/
http://www.ansvsa.ro/legislatie/bunastarea-animalelor/
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FELASA 

 

Working Group on Farm Animals – Health and Welfare of Ruminants & Pigs. 

FELASA a decis organizarea unui grup de lucru referitor la bunăstarea și sănătatea 

rumegătoarelor și a porcilor utilizați în experimentare. Scopurile principale ale acestui grup de 

lucru sunt: 

 Identificarea agenților patogeni relevanți în producția de animale și unități experimentale 

în ceea ce privește diferite proceduri științifice;  

 Definirea unor criterii standard de achiziție a animalelor;  

 Revizuirea recomandărilor existente și a practicilor în domeniul sănătății și igienei 

animalelor de fermă;  

 Va propune noi recomandari de strategii de sănătate și de monitorizare a igienei în mod 

practic pentru rumegătoare și porcine;  

 Abordarea problemelor întâlnite într-un context de biosecuritate prin utilizarea animalelor 

de fermă (de exemplu, pentru cercetare în domeniul bolilor infecțioase) și propunerea de 

soluții în vederea îmbunătățirii bunăstării lor. 

 

WORKSHOP de instruire pentru evaluarea severității experimentelor 

Pe data de 29 aprilie 2017 FELASA va organiza la Luxemburg un workshop de instruire în 

evaluarea severitatii experimentelor pe animale. 

FELASA a fost invitată de către Comisia Europeană să instruiasca persoane din fiecare țară 

membra UE, astfel ca aceste persoane să  instruiască la rândul lor comunitatea știintifica din tara 

din care provin, alături de persoane din FELASA și/sau CE. 

Vor fi instruite 20 de persoane si Biroul Executiv al FELASA va decide pe baza evaluării CV-

urilor trimise de către fiecare asociație persoanele alese pentru instruire. 

Din partea ARSAL au fost trimise 3 CV-uri. 

 

De interes 

 

Ghid video de instruire în manipularea șoarecilor 

 Un ghid video excelent de instruire în manipularea șoarecilor, ghid cu durata de 20 

minute a fost realizat de către Universitatea din Liverpool pentru NC3Rs și Consiliu Britanic 

pentru Biotehnologie (BBSRC).  

 Ghidul îl puteți viziona aici http://nc3rs.org.uk/mouse-handling-tutorial.  

 

Curtea Europeană de Justiție: decizie privind testarea produselor cosmetice pe animale 

Curtea Europeană de Justiție a luat următoarea decizie finală cu privire la testarea produselor 

cosmetice pe animale: 

,, Testarea produselor cosmetice pe animale într-o țară non-membră UE descalifică produsele 

respective pentru piața UE,,. 

Detalii aici http://www.hsi.org/news/press_releases/2016/09/court-ruling-affirms-cosmetics-

animal-testing-ban-092116.html.  

http://nc3rs.org.uk/mouse-handling-tutorial
http://www.hsi.org/news/press_releases/2016/09/court-ruling-affirms-cosmetics-animal-testing-ban-092116.html
http://www.hsi.org/news/press_releases/2016/09/court-ruling-affirms-cosmetics-animal-testing-ban-092116.html

