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CONGRESUL INTERNAŢIONAL 
AL GENETICIENILOR  

ŞI AMELIORATORILOR, EDIŢIA A X-A 

Peste 500 de reprezentanţi ai 
comunităţii academice interna-
ţionale s-au reunit, în zilele de 
29-30 iunie 2015, la Academia de 
Știinţe a Moldovei, în cadrul celei 
de-a X-a ediţii, aniversare, a Con-
gresului Internaţional al Geneti-

cienilor și Amelioratorilor. Delegaţiile celor 14 state 
(Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Germania, Marea 
Britanie, Polonia, Republica Belarus, Republica Mol-
dova, România, Federaţia Rusă, Serbia, Turcia, Statele 
Unite ale Americii) au reprezentat 17 universităţi și 32 
de instituţii de cercetare.  

Forumul a scos în evidenţă o vastă gamă de prob-
leme știinţifice. Participanţii s-au familiarizat cu mul-
tiplele rezultate știinţifice fundamentale și aplicative în 
diverse domenii ale geneticii și ameliorării. 

În deschiderea congresului, acad. Maria Duca, 
președinta Asociaţiei Știinţifice a Geneticienilor și 
Amelioratorilor din Republica Moldova, rector al 
Universităţii AȘM, a subliniat importanţa știinţei ge-
netice și necesitatea valorificării noilor posibilităţi de 
dezvoltare a geneticii și ameliorării, de implementare 
în practică a cercetărilor din acest domeniu, care con-
stituie un important punct de reper pentru dezvolta-
rea continuă a geneticii, elementul genetic fiind încad-
rat în domenii prioritare, precum biologia, medicina, 
agricultura.

Participanţii au fost salutaţi de dr. Valentina Stra-
tan, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru 
protecţie socială, sănătate și familie, cercetător știin-
ţific în domeniul imunologiei și geneticii din cadrul 
Institutului Oncologic din Republica Moldova; dr. Li-
lia Bolocan, director general al AGEPI; viceministrul 
Mediului, Dragoș Cimpoieș; acad. Stanislav Groppa, 
vicepreședinte al AȘM.

În semn de recunoştinţă pentru rezultatele 
ştiinţifice de valoare, obţinute în domeniul geneticii 
vegetale şi animale, ameliorării plantelor, pregătirii 
cadrelor de înaltă calificare, conducerea Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei a conferit mai multe distincţii unor 
oameni de ştiinţă. Astfel, de Medalia „Nicolae Milescu 
Spătarul” s-au învrednicit acad. Vasile Micu, consul-
tant în cadrul Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” 

și acad. Alexandru Ciubotaru, membru fondator al 
Societăţii Geneticienilor și Amelioratorilor. Cu Meda-
lia „Dimitrie Cantemir” au fost distinși dr. în știinţe 
biologice Eugenia Cotenco, secretar știinţific al Insti-
tutului de Genetică și Fiziologie a Plantelor, secretar 
știinţific al asociaţiei Geneticienilor și Amelioratorilor 
și dr. în agricultură Lidia Găina. Diploma de Onoare a 
AȘM a fost acordată mai multor savanţi din ţară și de 
peste hotare.

În cadrul sesiunii în plen au fost prezentate o serie 
de comunicări ştiinţifice de către acad. Maria Duca 
(Republica Moldova); acad. Dragan Skoric (Serbia); 
prof. Otmar Spring (Germania); prof. Ilya Denev 
(Bulgaria); prof. Markus Pasterk (Austria); prof. Călin 
Deleanu (România); prof. Nicolae Dziubenco (Fede-
raţia Rusă); dr. Yalcin Kaya (Turcia) etc.

A doua zi, Reuniunea internaţională a Geneti-
cienilor și Amelioratorilor și-a continuat lucrările 
în cadrul a 5 secţii: Genetica generală şi moleculară; 
Genetica umană şi medicală; Genetica şi ameliorarea 
plantelor; Genetica şi ameliorarea animalelor; Bioteh
nologii vegetale şi animale.

Participanţii au adoptat o Rezoluţie, în care sunt  
prezentate realizările și problemele studiate, care au 
fost refl ectate pe larg în cadrul luc rărilor Congresului, 
precum și cproblemele stringente cu care se confruntă  
spe cialiștii din domeniu și care urmează a-și găsi so-
luţionare.

În finalul congresului a fost aleasă noua conducere 
a Asociaţiei Geneticienilor și Amelioratorilor din Re-
publica Moldova. Un nou mandat de 4 ani, în calitate 
de președinte, cu vot unanim, a obţinut acad. Maria 
Duca. De asemenea, au fost aleși trei vicepreședinţi ai 
Asociaţiei – acad. Vasile Micu, acad. Stanislav Groppa 
și dr. hab. Vasile Botnari. În calitate de secretar știin-
ţific al Asociaţiei a fost realeasă dr. Eugenia Cotenco.

A X-a ediţie a Congresului a fost organizată de 
Asociaţia Știinţifică a Geneticienilor și Amelioratori-
lor din Republica Moldova în colaborare cu Universi-
tatea Academiei de Știinţe a Moldovei și Institutul de 
Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor al AȘM.
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