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USAMV Cluj-Napoca organizează şi găzduiește cea de-a 21-a Conferinţă a Comisiei 

Sericicole Internaţionale 2012 
 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca va organiza 

şi găzdui în perioada 14-16 iunie 2012 cea de-a 21-a Conferință a Comisiei Sericicole 

Internaționale. Conferinţa va debuta în decursul zilei de joi, 14 iunie, la ora 9.30, la 

Centrul de Biodiversitate din incinta USAMV. Coordonatorul acestei întâlniri este 

domnul Prof. univ. dr. Liviu Al. Mărghitaş, Preşedinte al Senatului USAMV, şeful 

Departamentului de Apicultură şi Sericicultură, delegatul oficial al României în Comisia 

Sericicolă Internaţională. 

Comisia Sericicolă Internaţională (http://www.inserco.org) este o organizaţie 

interguvernamentală creată în 1955, la care România a aderat ca membru fondator, alături 

de alte 12 ţări cu potenţial şi tradiţie sericicolă (Franţa, Brazilia, India, Indonezia, Grecia, 

Thailanda, Tunisia, Siria, Egipt, Iran, Madagascar şi Japonia). Prestigiul internațional de 

care se bucură CSI, fac ca problemele din domeniul sericiculturii să fie expuse și 

dezbătute  cu autoritate de forurile decizionale internaţionale (FAO, Banca Mondială, 

UNESCO, UNIDO, ESCAP) deoarece sericicultura continuă să reprezinte o alternativă 

pentru țări cu economii în curs de dezvoltare. 

Participanții la conferinţă își vor concentra discuţiile în jurul problematicii 

dezvoltării acestei ramuri a zootehniei, creșterea viermilor de mătase, în țările membre. 

Discuţiile din cadrul acestei conferințe vor viza aspecte privind îmbunătăţirea activităţii 

Comisiei Sericicole Internaţionale, precum și alcătuirea unor liste de voluntari – experți 

în sericicultură - având ca scop transformarea acestui domeniu într-un instrument pentru 

diversificarea activității economice, capabil să genereze venituri pentru populația din 

mediul rural din ţările membre, precum şi alte probleme de interes comun. 



Tot în cadrul acestei întruniri a Comisiei Sericicole Internaționale va avea loc 

alegerea Secretarului General, stabilindu-se în același timp durata mandatului său (2 sau 

3 ani). Având în vedere faptul că România este o ţară cu un potenţial şi o tradiţie demne 

de luat în considerare în domeniul sericicol, performanţele ei fiind recunoscute pe plan 

mondial datorită calităţii deosebite a materialului biologic și produselor sericicole, ţara 

noastră va prezenta un candidat pentru funcția de Secretar General și va oferi un sediu 

Comisiei Sericicole Internaționale, în cazul în care acesta va fi ales în cadrul USAMV 

Cluj-Napoca. 
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