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Activitatea Asociaţiei
Schimbare în biroul executiv al ARSAL
Dr. Bogdan Marinescu și-a prezentat demisia din funcția de secretar general al ARSAL. A
acceptat propunerea de a asigura funcția dna dr. Gina Isvoranu, de la Institutul ,,Victor Babeș,,
din București.
Adunarea Generală a EARA
Dl. ing. Cristian Zincă a participat din partea ARSAL la adunarea generală a EARA. Aici s-au
prezentat principalele realizări ale EARA, angajamentele sale, precum și situația financiarcontabilă a asociației.
Specializări ale membrilor ARSAL
Dr. Cristian Berce, rezident al Colegiului European in Medicina Animalelor de Laborator
(ECLAM) a organizat la Cluj-Napoca în data de 08.05.2018, workshopul ,,Germ free mice in
biomedical research,,. Invited speaker a fost profesor doctor Alon Hermelin din Israel.
Dr. Cristin Coman a finalizat cu succes stagiul său de studii aprofundate în știința animalelor de
laborator, stagiu desfășurat la Ecole Nationale Veterinaire de Toulouse, Franța și prin
promovarea examenului final a devenit primul român care deține specializare în știința și
medicina animalelor de laborator, specializare recunoscută în Uniunea Europeană.
Dr Camelia Stancu și Dr. Mădălina Fenyo vor participa la workshopul ,,Train the Trainer
workshop on Severity Classification,,. Workshopul va avea loc in luna septembrie 2018 la
Munchen, în cadrul conferinței asociației germane de profil GV-SOLAS.
Conferința Națională de Fiziologie - Workshop dedicat animalelor de laborator
În cadrul celei de-a XXX-a Conferințe Naționale de Fiziologie, care se va desfășura la ClujNapoca în perioada 27-29 septembrie 2018, se va desfășura un workshop dedicat animalelor de
laborator. Workshopul va fi pe data de 27 septembrie 2019, între orele 14.30-17.00, la Grand
Hotel Napoca. Detalii pe pagina de internet a conferinței http://medicalevent.ro/a-xxx-aconferinta-nationala-de-fiziologie-fiziologie-integrativa/.
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 2018. Cursul va oferi noţiuni de ştiinţa animalelor de
laborator şi este la a 4-a ediție. Congresul se va desfășura la București, în cadrul Facultății de
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Biologie și a Institutului de Cercetare a Universității București, în perioada 18 -20 octombrie
2018, iar cursul va fi în 18 octombrie 2018. Detalii pe pagina de internet a manifestării:
http://conf.snn.ro/.
Departament de educație și instruire
Biroul executiv al ARSAL a hotărât înființarea unui department de educație și instruire în cadrul
ARSAL. Asociațiile partenere precum si autoritatea națională ANSVSA consideră necesar ca
ARSAL să elaboreze și să editeze ghiduri conexe implementării actualei legislații și să
organizeze cursuri în domeniu, chiar dacă instruirea nu este încă obligatorie în România.
Coordonatorul acestui departament este dna. dr. Mihaela Spătaru din cadrul Facultaății de
Medicină Veterinară Iași.
Cotizaţie 2018
Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2018 s-a decis de către Biroul Executiv al ARSAL ca să
rămână la nivelul ultimilor ani, 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
Persoana Națională de Contact
Dr. Ioana Hristescu s-a transferat la alt departament din cadrul ANSVSA. Noua persoana
responsabilă de bunăstarea animalelor de laborator, persoană care este și punct național de
contact este dr. Simona Popa.
Modificarea Legii 43/2014
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice inițiat de ANSVSA și ARSAL a fost asumat de un grup
de deputați și a ajuns în faza de promulgare. Forma finală, înainte de promulgare, o puteți citi
aici http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr391_18.pdf . Actul normativ aduce mai multe
modificări, dintre care pe cele mai importante le considerăm pe cele referitoare la introducerea
sancțiunilor la nerespectarea legii și crearea unei baze de date publice cu unitățile autorizate.
Modificarea ordinului 97/2015
După promulgarea legii de mai sus se va aproba și ordinul de modificare a Ordinului 97/2015. El
poate fi citit aici http://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2018/03/Modificare-Proiect-Ordinmodif-ordin-97_2015-07.03.2018.pdf.
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FELASA
Grupuri de lucru
FELASA a creat un nou grup de lucru referitor la relocarea animalelor după finalizarea
experimentării. Deocamdată s-a transmis spre analiză membrilor FELASA, terenii de refrință și
se așteaptă nominalizări din partea sociațiilor constituiente pentru membri.
Congresul FELASA, Praga 2019 http://www.felasa2019.eu
În data de 10.06.2018 s-a deschis programul de depunere a rezumatelor pentru congresul de anul
viitoar. Depunerea se va încheia pe 31.01.2019. Pe 01.10.2018 se deschide și înregistrarea.
EARA - The European Animal Research Association
Cele patru scopuri ale EARA și realizările sale principale stabilite de la înființarea din 2014 sunt:
Să ajute la înființarea de grupuri locale de sprijin a experimentării pe animale și de
comunicare, acolo unde acestea nu există :
• Italia: crearea organizației naționale Research4Life.
• Spania: dezvoltarea, lansarea și coordonarea unui acord național de transparență.
• Belgia și Portugalia: fundamente stabilite pentru un acord național de transparență cu rețele
informale deja create.
• Germania: înființarea unei rețele informale între 14 instituții publice și private, inclusiv
Institutul Max Planck.
-

Crearea unui climat favorabil pentru experimentarea pe animalele de laborator în
Europa, prin influențarea factorilor naționale și cei de decizie din UE :
• Mobilizarea cu succes a comunității științifice pentru a se opune inițiativei cetățenești europene
din 2015.
• A găzduit și a coordonat declarația privind Directiva UE/2010/63 privind protecția animalelor
utilizate în cercetare, cu sprijinul a peste 300 de instituții.
• Invitată de Comisia Europeană să participe la revizuirea directivei și a jucat un rol-cheie în
angajarea comunității științifice publice și private în acest proces.
• Coordonarea grupului de experți EARA pentru a sprijini opinia actuală SCHEER privind
primatele neumane (NHP).
-




Menținerea și îmbunătățirea nivelului de comunicare și acceptare a experimentelor pe
animale prin difuzarea de informații :
EARA Weekly News Digest privind evoluțiile din domeniul mass-mediei, politicii și
științei în domeniul cercetării pe animale.
Social Media pe Facebook, LinkedIn și Twitter mai multe twitter feed-uri pentru - Belgia,
Franța, Germania, Italia, Spania.
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Au avut loc numeroase worshopuri de formare în comunicare.

Acțiuni pentru a contracara activitățile organizațiilor care luptă pentru drepturile
animalelor împotriva companiilor aeriene comerciale, inclusiv sprijinul pentru
comunicații și consiliere :
• Ajutarea la luarea unei unei decizii de către un furnizor european de transport.
• Angajarea de către companiile globale de transport de marfă pentru oferirea de consultanță.
• Recunoscută de guvernul Marii Britanii ca asociație pentru consultanță, informare și ajutor
privind problemele lanțului de aprovizionare în domeniul cercetării animalelor.
• Parteneriatul cu părțile interesate la nivel înalt și colaborarea cu grupurile de advocacy din SUA
pentru a găsi o soluție pe termen lung la boicotul transportului animalelor de laborator în și din
SUA.
-

Conferințe în domeniu
GV-SOLAS: 12-14 September 2018 http://gv-solas2018.de/?s=welcome
AISAL: 4-5 October 2018 https://www.aisal.org/corsi-aisal/xxv-congresso-annuale-aisal/
ESLAV ECLAM AAALAC SECAL: 15-16 October 2018
http://www.barcelonacongress2018.com
Microbiota - INFRAFRONTIER 2020 – Institut Pasteur: 15-16 October 2018
http://www.mam-2018.org/home
CroLASA-SLAS: 25-26 October 2018 http://www.crolasa.com/en
AALAS: 28 Oct - 1st November 2018 https://www.aalas.org/national-meeting
SGV: 20-21 November 2018 https://naturalsciences.ch/organisations/sgv/meetings
LASA: 27-29 November 2018 http://www.lasa.co.uk/meetings/
ILAF: 27-29 November 2018 https://ethics-2018.isas.co.il/
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