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În perioada 28 iunie - 1 iulie 2015, Asociaţia Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din
Republica Moldova, în colaborare cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de
Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM organizează al X-lea Congres Internaţional al
Geneticienilor şi Amelioratorilor.
Scopul Congresului este crearea unei platforme de comunicare între specialiștii din domeniu în
vederea familiarizarii acestora cu multiplele rezultate ştiinţifice, atît fundamentale, cît şi aplicative, în
diverse domenii ale geneticii şi ameliorării.
La lucrările Congresului au confirmat participarea peste 500 de reprezentanţi ai comunităţii
academice din țară și de peste hotare , profesori universitari, cercetători ştiinţifici din 17 universităţi
şi 32 de instituţii de cercetare din 14 ţări (Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Germania, Marea
Britanie, Polonia, Republica Belarus, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Serbia, Turcia,
Statele Unite ale Americii).
Festivitatea de deschidere a ediției jubiliare a Congresului a avut loc astăzi în Sala Azurie a AȘM, și a
fost moderata de președințele Asociației Ştiinţifice a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica
Moldova, academicianul Maria Duca, rector al Universității AȘM.
Prezentă la festivitatea de deschidere, dna Lilia Bolocan, director general AGEPI a specificat
importanța schimbului de experiență la nivel internațional în vederea ridicării nivelului de cercetare,
de asemenea a menționat suportul de care beneficiază cercetătorii din partea AGEPI.
Programul Congresului cuprinde sesiuni plenare la următoarele secții: Genetica generală şi
moleculară; Genetica umană şi medicală; Genetica şi ameliorarea plantelor; Genetica şi ameliorarea
animalelor; Biotehnologii vegetale şi animale.
În cea de-a doua zi a Congresului, AGEPI va veni cu o prezentare privind rolul informației de brevet
în activitatea de cercetare și inovare și anume: “Informația de brevet sub formă de produse
analitice”.
Programul evenimentului îl găsiți mai jos.
Mai multe detalii despre eveniment găsiți aici
http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=6821&new_language=0 [1]
Вложение
programul congresului.pdf [2]
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