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ARSAL NEWSLETTER 

 
Numărul 3_2017 

 

Activitatea Asociaţiei 

 

Simpozionul ARSAL 2017 

 Simpozionul ARSAL din acest an va fi organizat în data de 12 octombrie 2017. În cadrul 

simpozionului se va desfășura workshopul « Classification and Reporting of Severity of 

Procedures ». 

 Gazdă este  Facultatea de Medicină Veterinară București, aula ,,Alexandru Locusteanu,,. 

  

 Workshopul va fi susținut de către David Anderson (Comisia Europeană DG-ENV, 

Președinte LASA), Dr. Anne-Dominique Degryse, (ECLAM, Hon Member ACLAM, European 

Veterinary Specialist in Laboratory Animal Medicine, Member of European College of 

Laboratory Animal Medicine) și Dr. Bogdan Marinescu (Institutul Victor Babeș, București). 

 Aceste workshopuri,  permit o mare interacțiune cu gazdele prin analiza exemplelor 

specifice și concrete întâlnite de cercetători, membrii comisiilor de etică și autoritatea 

competentă în procesul de autorizare al proiectelor. Modelele propuse a fi discutate in extenso 

sunt: ,,rat spinal ligation, rabbit atrial fibrillation and mouse tumor model,, însă se va discuta și 

despre severitatea oricărui proiect propus de către participanți. 

 

 Participarea este gratuită, însă având în vedere caracterul interactiv al acestui workshop, 

numărul participanților la acest prim workshop este limitat la 48 ( 10 participanți din partea 

autorității competente, 10 membri ai comisiilor de etică, restul cercetători/alte categorii) și 

înscrierea este obligatorie. 

 

 Acest workshop se poate susține de către ARSAL în orice instituție interesată. 

 

Programul este următorul: 
9.00 – 9.05 - Cristin COMAN - Cuvânt de deschidere 
9.15 – 9.15 - Ioana HRISTESCU - Actualitatea în legislația națională privind experimentarea pe animale 
9.15 - 9.30 - David Anderson – TBA 
9.30 – 13.00 (pauză 11.00-11.30) 
Workshop în evaluarea severității proiectelor ce utilizează animale în proceduri 
Susținut de Anne-Dominique DEGRYSE, David ANDERSON și Bogdan MARINESCU 
Programul workshopului va consta în: 
1. Introducere în evaluarea severității; 
2. Workshop interactiv, exercițiu de definire a daunelor fizice sau mentale, abordări și acțiuni pentru a le 
minimaliza și punctul final al unor experimente specificate; 
3. Discutarea acestor cazuri (și altele dacă sunt sugerate de către organizatori / participanți); 
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4. Sistemul de votare (cu opțiuni multiple) pentru clasificarea severității reale; 
5. Dezvoltarea unei abordări consecvente a clasificării; 
6. Discuții libere despre eventualele "cazuri dificile" pe care participanții doresc să le comunice. 
13.00 – 14.00  - Pauza de prânz 
14.00 – 14.45 - Anne-Dominique DEGRYSE - Euthanasia techniques and requirements under Directive 
2010/63/EU 
14.45-15.30 - Serban MOROȘAN – Humane Endpoints in animal experimentation 
15.30 – 15.50 - Cătălin – Gabriel MANOLE - Modele experimentale de insuficienta cardiaca indusa 
chirurgical la sobolani de laborator 
15.50 – 16.00 - Cuvânt de închidere a simpozionului 
16.00 – 16.30 - Adunarea Generală a membrilor ARSAL 

 

Alte detalii și înscriere pe pagina oficială a simpozionului www.simpozion2017.arsal.ro.  

 

Congresul Național de Medicină Veterinară - 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, se va desfășura un workshop 

dedicat noilor reglementări privind experimentarea pe animale. 

 Workshopul va fi pe data de 22 septembrie 2017, între orele 9-13, în Amfiteatrul ,,Regina 

Maria,,, iar titlul lui este ,,Bioetica experimentelor pe animale. Legislație românească și 

europeană,,. 

 Programul workshopului este următorul: 
Hristescu Ioana - Implementarea în legislația națională a prevederilor  Directivei Consiliului Europei 

2010/63/UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice; 

Coman Cristin, - Influența bunăstării animalelor de laborator asupra rezultatelor cercetării; 
Sevastre Bogdan - Metode de evaluare a durerii la animalele utilizate în proceduri experimentale  

Marcus Ioan - Bioetica experimentelor pe animale (inclusiv prezentarea dosarului de acreditare -

demonstratie practica) 

Prezentarea centrului interdisciplinar de educație și cercetare în bioetică al USAMV Cluj-Napoca. 
Copoeru Ioan -  statutul moral al animalelor utilizate în experimente stiintifice, didactice sau in scop 

diagnostic. 

 

Curs ,,Noțiuni de știința animalelor de laborator”,  

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

Congresul Naţional de Neuroştiinţe 2017. Cursul va oferi noţiuni de ştiinţa animalelor de 

laborator şi este la a 3-a ediție. Congresul se va desfășura la Craiova, în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie, în perioada 19 -21 octombrie 2017, iar cursul va fi în 19 octombrie 2017. 

Detalii pe pagina de internet a manifestării: http://conf.snn.ro/  

 

 

 

http://www.simpozion2017.arsal.ro/
http://conf.snn.ro/
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FELASA 

 

Grupuri de lucru 

 Un grup de lucru al FELASA a finalizat documentul intitulat ,, Zebrafish: housing, husbandry, 

and health monitoring recommendation,,. El va fi publicat în revista Laboratory Animals. 

 
FELASA Education and Training Accreditation Board 

Comitetul de acreditare a cursurilor FELASA își completează echipa prin cooptarea unui mebru 

în comitet și un expert/auditor extern. Din partea ARSAL au fost trimise 2 nominalizări. 

 

Congresul FELASA, Praga 2019 

Conducerea FELASA a prelungit până la 15 septembrie 2017 termenul de nominalizare a 

membrilor FELASA pentru Comitetul Stiintific la Congresului. Doritorii pot trimite un scurt CV 

(10 randuri), detaliile de contact și zona de expertiză la Martina Dorsch (Vicepreședinte 

FELASA), Dorsch.Martina@mh-hannover.de . 

 

EARA - The European Animal Research Association 

 

Annual General Meeting 

La data de 31 mai 2017, EARA a avut cea de-a patra reuniune anuală de la Copenhaga, cu ocazia 

congresului Scand-LAS 2017. În cadrul AGM, directorul executiv al EARA, Kirk Leech, a 

evidențiat progresul și situația financiară de anul trecut. El a evidențiat, de asemenea, planurile 

EARA pentru anul următor. 

Raportul executiv a fost urmat de alegerea noilor membri ai consiliului EARA. Noii membri ai 

consiliului EARA pentru anul 2017/2018 sunt: 
Thierry Decelle - Sanofi Group 
Giuliano Grignaschi - Mario Negri Institute for Pharmacological Research (Milano) / Research4life 

(Italy) 

Sabine Schneider Nash - Covance 
Javier Guillen -  AAALAC International 

Denis Lambrigts – GlaxoSmithKline (GSK) 

Wendy Jarrett – Understanding Animal Research (UK) 
Cyril Desvignes  - Marshall BioResources 

Val Summers – ENVIGO 

Serban Morosan – Groupe interprofessionnel de réflexion et de communication sur la recherche 

(GIRCOR, France) 
Lars Friis Mikkelsen - Ellegaard Göttingen Minipigs 

Matthew Rushworth – Federation of European Neuroscience Societies (FENS) 

Roxane Feller  - International Federation for Animal Health Europe (IFAH-Europe) 
Wilbert Frieling – Charles River Laboratories 

Thomas Dantes -  Max Planck Society (Germany) 

Federation for Laboratory Animal Science Associations (FELASA) – Observer status 

 

mailto:Dorsch.Martina@mh-hannover.de
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Manifestări la care EARA va susține prezentări 
 

 55th Annual Meeting of the GV-SOLAS, 11-13 September 2017, Cologne (Germany) 

http://gv-solas2017.de/?s=welcome  

 5th Conference of the Animals in Research Series of the Polish Lab animal Association 

(PolLASA), 11-13 September, Warsaw (Poland) http://pollasa.pl/konferencje/v-

konferencja-2017/  

 FENS Regional meeting, 20-23 September, 4 Marcell Breuer sétány 7622, Kodály Centre 

Pécs (Hungary), http://www.fensfrm.hu/  
 

http://gv-solas2017.de/?s=welcome
http://pollasa.pl/konferencje/v-konferencja-2017/
http://pollasa.pl/konferencje/v-konferencja-2017/
http://www.fensfrm.hu/

