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Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala anunta continuarea si in acest an a Concursului
republican pentru desemnarea celor mai activi jurnalisti ce scriu materiale despre protectia
proprietatii intelectuale, despre rolul produsului intelectual in relansarea social-economica a tarii,
despre importanta drepturilor de proprietate intelectuala, promovarea inventivitatii si a spiritului
creator, aplicarea industriala a inovatiilor.
Scopul concursului consta in a incuraja reflectarea pe larg si propagarea in mijloacele de informare in
masa a multiplelor aspecte ale protectiei proprietatii intelectuale, cuprinse in legislatia nationala si
cea internationala.
La concurs pot participa jurnalisti profesionisti si corespondenti netitulari din mediile de informare
republicane si locale care au publicate sau difuzate pe parcursul anului 2005 materiale de informare,
de analiza si sinteza, alte studii.
Participantii la concurs sunt rugati sa prezinte materialele pana la 21 octombrie 2005. Rezultatele
vor fi anuntate in cadrul unei conferinte de presa organizate cu ocazia Expozitiei Internationale
Specializate „INFOINVENT-2005” (9 - 12 noiembrie), iar premiile vor fi inmanate in cadrul ceremoniei
de inchidere a Expozitiei.
Materialele urmeaza a fi prezentate in trei exemplare, pentru a fi examinate de o Comisie de
evaluare formata din reprezentantii Agentiei si jurnalisti cunoscuti din tara. La aprecierea
materialelor prezentate Comisia va da prioritate criteriului de continuitate a abordarii problemelor
proprietatii intelectuale (rubrici permanente in presa scrisa, serii de emisiuni la TV si Radio etc.).
La desemnarea laureatilor se va tine cont de:

Profesionalismul si modul de abordare a multiplelor aspecte ale PPI;
Profunzimea si originalitatea expunerii;
Capacitatea de relatare a faptelor, precizia de documentare si citare a surselor, cunostintele
in domeniu.
AGEPI va acorda urmatoarele premii:
Premiul I – 1500 lei.
Premiul II - 1000 lei.
Premiul III - 750 lei.
Premii speciale ale juriului.
Premiile vor fi acordate conform urmatoarelor titularizari:

Presa scrisa.
Agentii de presa.
Posturi Radio si TV.
Articol scris de studenti.
Articol scris de specialisti in domeniul PPI si alte domenii aferente.
Materialele publicate si difuzate in limbile romana sau rusa, insotite de un scurt curriculum vitae al
participantului la concurs, urmeaza a fi prezentate la AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024,
Chisinau, Republica Moldova) pana la data de 21 octombrie 2005.
Pentru informatii suplimentare:
Serviciul de presa AGEPI
tel.: 40-05-86
fax: 44-01-19
e-mail: press@agepi.md [1].
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