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Activitatea Asociaţiei

Simpozionul ARSAL 2017
Simpozionul ARSAL din acest an va fi organizat în data de 12 octombrie 2017 în comun
cu workshopul Comisiei Europene de evaluare a severității proiectelor de cercetare ce utilizează
animale în proceduri.
Locația va fi aceeași ca anul trecut, respectiv Facultatea de Medicină Veterinară
București.
Din partea Comisiei Europene vor participa David Smith și Dr. Anne-Dominique
Degryse, ECLAM, Hon Member ACLAM, European Veterinary Specialist in Laboratory Animal
Medicine, Member of European College of Laboratory Animal Medicine.
Rețineți data, detaliile vor fi furnizate după întâlnirea BoM FELASA din 17 iunie de la
Ljubliana, Slovenia.
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.
Workshopul va fi pe data de 22 septembrie 2017, între orele 9-13, iar titlul lui este
,,Bioetica experimentelor pe animale. Legislație românească și europeană,,.

Implementarea Directivei 63/2010
La o adresă trimisă de ARSAL președintelui ANSVSA, adresă referitoare la funcționarea
Comitetului Național, autoritatea competentă în răspunsul la adresa respectivă (răspuns atașat)
subliniază responsabilitatea utilizatorilor de animale în scopuri științifice de a avea unitățile și
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proiectele autorizate, subliniind faptul că prin analiza sumarelor nontehnice ale proiectelor
autorizate, analiză făcută de către Comisia Europeană, gradele de severitate nu concordă cu
descrierea proiectului și unele proiecte autorizate au alternative non-animale, responsabilitatea
fiind a comisiilor de etică ce au evaluat proiectele.

FELASA
Curs 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, dar și din alte țări alături de persoane din FELASA și/sau CE.
Din partea ARSAL au fost trimise 3 nominalizări, toate fiind acceptate.

De interes

Infrafrontier MouseDisease Model
https://www.infrafrontier.eu/infrafrontier-research-infrastructure
Pagina de internet Infrafrontier MouseDisease Model este un compediu cu informații despre
modele murine a bolilor umane, cercetarea pe aceste modele și modul lor de obținere.
Serviciile de bază ale INFRAFRONTIER sunt fenotiparea sistemică a șoarecilor mutanți
în biobazele participante la această structură, precum și distribuirea și arhivarea liniilor mutante
prin European Mouse Mutant Archive (EMMA).
În plus, INFRAFRONTIER oferă servicii specializate, cum ar fi generarea de șoareci
axenici și instruirea în tehnologii de ultimă oră de crioprezervare și fenotipare.
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