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Activitatea Asociaţiei
Simpozion ARSAL 2019
ARSAL a organizat al VII-lea său simpozion în data de 3 octombrie 2019 la Institutul
,,Victor Babeş,, din Bucureşti. Simpozionul a avut 3 sesiuni:
-legislaţie şi 3R;
-educaţie şi instruire;
-prezentarea unor plaforme de experimentare pe animale.
Au fost 12 prezentări şi 1 poster. Prezentările au fost postate în format pdf pe pagina de
internet a sociaţiei, în secţiunea Evenimente – Simpozion 2019, http://www.arsal.ro/simpozion2019-prezentari
Au fost prezenţi 87 de cercetători, medici veterinari, studenţi etc. persoane interesate de
domeniu.
Urmatorul simpozion va fi organizat în anul 2021.
Adunarea Generală a Membrilor.
În data de 3 octombrie 2019 a avut loc Adunarea Generală a Membrilor. Adunarea a fost
statutară fiind prezenţi peste jumătate din membrii ARSAL. În plus au fost şi multe
împuterniciri. Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a două doamne avocat deoarece documentele
trebuiau autentificate în vederea prezentării cu ele la tribunal, pentru a înregistra modificările în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
În cadrul AGM s-au purtat următoarele discuţii şi s-au luat următoarele hotărâri:
1. Numele asociaţiei
Anul acesta a aparut o actualizare la Legea Asociaţiilor. Printre alte prevederi este si aceea ca
asociatiile care au in denumirea lor sintagma de National sau Roman, trebuie sa ceara aprobarea
Secretariatului general al Guvernului (SGG), ca sa isi pastreze numele. Dna avocat a vorbit cu
cei de la SGG, a facut adresa si a trimis-o, dar nu a primit inca un raspuns. In eventualitatea ca
aceasta este negativ,va trebui schimbat numele asociatiei.
S-a propus şi s-a aprobat următoare denumire:
Asociatia pentru Stiinta Animalelor de Laborator din Romania.
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2. Schimbarea sediului
Sediul actual al ARSAL este la Institutul Cantacuzino, Bucureşti. Institutul a devenit de anul
trecut unitatea militara si nu se mai accepta alte institutii la acelasi sediu. S-a oferit sa ne
gazduiasca ca sediu social, in regim de folosinta gratuita, pe un contract de comodat, valabil 5
ani, firma SAPACO 2000, cu sediu in str Aurel Baiesu, Bucuresti, sector 1.
Propunerea a fost aprobată.
3. Alegerea membrilor biroului executiv (BE)
S-a propus ca BE sa ramana in componenţa actuala. S-a aprobat în unanimitate.
4. Traducerea şi achiziţionarea a 50 de exemplare din cartea “Introduction to Laboratory
Animal Science, Technology and Welfare (ILASTW),,. Costul unei cărţi este estimat la
aproximativ 100 de lei, incluzând aici şi traducerea, transport etc.
S-a hotărât că preşedintele ARSAL să trimită un email la toţi membrii şi în funcţie de
câte cărţi se adună în nume personal sau instituţional, să se dea acceptul de achiziţionare.
5. Operaţionalizarea departamentului de educaţie-instruire
Având în vedere iminenta întrare în vigoare a ordinului referitor la instruire, în cadrul şedinţei au
avut loc discuţii legate de autorizarea centrelor de instruire şi de formarea formatorilor.
S-au propus trei posibilităţi de instruire a formatorilor:
- 2-4 persoane instruite la Universitatea din Zurich, iar ele la randul lor sa instruiască pe
alte persoane;
- O instruire la Bucureşti a 10-15 persoane, instruire făcută de societatea Animalliance din
Franţa, http://www.animalliance.eu/en/#
- Accesarea unui proiect european şi organizarea de instruiri la centrele interesate
S-a hotărât să se aştepte apariţia ordinului în Monitorul Oficial şi atunci se vor anunţa
conducătorii instuţiilor pentru a se vedea ce instituţie vrea sa fie centru de instruire şi apoi se va
hotărî ce formă de instruire primară se va alege. ARSAL va trimite însă la toate instituţiile o
informare despre iminenţa acestui ordin, ce va conţine el pentru a primi deja un feed-back.
Participări ale membrilor ARSAL la conferinţe, cursuri şi organizaţii de profil
ARSAL va organiza în cadrul conferinţei de Bioetică de la Iaşi, https://conferintadebioetica.ro/ ,
o sesiune dedicată bioeticii privind experimentarea pe animale.

Page 2 of 5

ARSAL NEWSLETTER_2_2019

Cotizaţie 2019
Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2019 s-a decis de către Biroul Executiv al ARSAL ca să
rămână la nivelul ultimilor ani, respectiv 100 lei.
Deoarece deocamdată contul bancar este blocat, plata se poate face doar cash (cotizaţia trebuie să
ajungă la preşedintele asociaţiei).
Implementarea Directivei 63/2010
Modificarea Legislaţiei
La sfarsitul lunii iulie s-a publicat in Monitorul Oficial Decretul de aprobare a Legii 149 din
2019, care modifica iarasi Legea 43 din 2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri
stiintifice. Dincolo de modificarea unor tabele din anexa 3 sau a unor fraze traduse gresit in
anterioarele variante, Legea introduce un capitol nou explicit - capitolul sancţiuni.
A fost aprobat şi publicat Ordinul nr. 94/674/2019 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea
derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) și (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecția
animalelor utilizate ı̂ n scopuri științifice.
La sectiunea transparenta decizionala a ANSVSA se afla 2 proiecte de modificari a ordinului
97/2015, şi proiectul de ordin legat de educatie si instruire . http://www.ansvsa.ro/ordine-alepresedintelui-ansvsa/ .
Toate actele normative în domeniu se
http://www.arsal.ro/legislatie-in-domeniu/ .
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Grupuri de lucru
FELASA WG a finalizat și publicat în Open Acces rapoartele a 3 grupuri de lucru:
1. FELASA-COST action EuFishBioMed - Working Group on zebrafish husbandry
Zebrafish: Housing and husbandry recommendations. Aleström P., D’Angelo L.,
Midtlyng P.J., Schorderet D.F., Schulte-Merker S., Sohm F., Warner S. 2019.
https://doi.org/10.1177/0023677219869037
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2. Revised recommendations for health monitoring of non-human primate colonies (2018):
FELASA Working Group Report. Balansard I., Cleverley L., Cutler K.L., Spångberg
M.G., Thibault-Duprey K., Langermans J.A. Lab Anim. 2019 May 8:23677219844541.
https://doi.org/10.1177/0023677219844541
3. Genetic quality assurance and genetic monitoring of laboratory mice and rats: FELASA
Working Group Report. Benavides F., Rülicke T., Prins J.B., Bussell J., Scavizzi F.,
Cinelli P., Herault Y., Wedekind D. Lab Anim. 2019 Aug 20:23677219867719.
https://doi.org/10.1177/0023677219867719
FELASA a lansat un nou grup de lucru intitulat ,,Anestezia și analgezia la caprinele, ovinele,
bovinele si porcinele utilizate în cercetari biomedicale,,.
EARA - The European Animal Research Association
Workshopuri EARA
Cea mai recentă serie din evenimentele de comunicare științifică EARA, susținută de Federația
Societăților Europene de Neuroștiință (FENS) și Societatea pentru Neuroștiință (SfN) a avut loc
la Alicante, Spania.
Alte 2 două evenimente vor avea loc în Zurich, Elveția, pe 6 noiembrie și Lisabona, Portugalia,
20 noiembrie.
EARA caută ambasadori pentru Twitter
EARA caută oameni care să lucreze pe twitter pentru EARA în țări din Europa.
În prezent există șapte fluxuri EARA Twitter, administrate de ambasadorii Twitter și se caută
persoane din următoarele țări - Finlanda, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Lituania,
Letonia Luxemburg, Olanda, Norvegia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Elveția, Rusia, Turcia și
Ucraina.
EARA la întâlnirea regională FENS Belgrad
Directorul executiv al EARA, Kirk Leech, a ținut o prezentare privind îmbunătățirea
comunicării cu publicul cu privire la utilizarea animalelor în cercetare la Reuniunea regională
FENS, din Belgrad, Serbia, în iulie.
I s-a alăturat membrul Consiliului EARA, Peter Janssen, de la Universitatea KU Leuven.
Conferința a avut 850 de delegați din 57 de țări.
În 2020, Forumul FENS va avea loc la Glasgow, Scoția, în perioada 11-15 iulie și este
găzduit de Asociația Britanică de Neuroștiință (BNA).
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Conferințe în domeniu
AISAL: 24-26th October 2019
https://www.aisal.org/corsi-aisal/annuncio-xxvi-convegno-aisal-bologna-24-25-ottobre/
AFSTAL: 6th November 2019
Meeting of the AFSTAL group on NHP in Marseille: COMPRIM
SECAL: 6-8th November 2019
https://www.secalsevilla2019.com
Building a Successful Career in a Life Science Core Facility
https://ctls2019pasteur.sciencesconf.org/
LASA: 26-28th November 2019
SGV: 12-13th December 2019
AFSTAL: 30th January 2020
Meeting of the AFSTAL technicians’ group in Paris: COMTECH
AST 2020 Animal Science and Technology Conference: 24-26th March 2020
www.ast2020.org
Scand-LAS: 12-16th May 2020
https://www.scandlas2020.ee/
AFSTAL: 27-29th May 2020
Annual conference in Marseille
11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences 2020: 23-27th August
2020
www.wc11maastricht.org
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