
 
Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea 
Concursului de fotografie "Femei care inspiră" 

 
 

      I. Dispoziții generale 
 

1.Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a Concursului de fotografie 
"Femei care inspiră" (în continuare - Concurs), condițiile de participare şi de prezentare a materialelor 
la Concurs, criteriile de examinare și evaluare a lucrărilor, precum şi procedura de desemnare şi 
premiere a câștigătorului/câștigătorilor. 

2.Concursul se organizează de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în 
scopul evidențierii rolului important al femeilor în domeniul inovării și creativității, precum și în 
contextul desfășurării activităților consacrate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, care tradițional, 
se sărbătorește la data de 26 aprilie. 

3.Cheltuielile pentru organizarea şi desfășurarea Concursului sunt acoperite de către AGEPI. 
4.În scopul mențiunii și stimulării autorilor celor mai bune fotografii prezentate în cadrul 

Concursului, AGEPI acordă următoarele premii:  
a) Premiul I –  1500 lei; 
b) Premiul II – 1000 lei; 
c) Premiul III – 500 lei. 

 
            

II. Organizarea şi funcționarea Comitetului organizatoric 
 

5.Comitetul organizatoric se constituie din specialiști din cadrul AGEPI, componența nominală 
a căruia se aprobă prin Ordinul Directorului General.  

6.Comitetul organizatoric are următoarele atribuții: 
a) recepționează şi examinează imaginile prezentate de participanți, în baza criteriilor stabilite în 

prezentul Regulament; 
b) desemnează câștigătorii Concursului. 
7.Ședințele Comitetului organizatoric sunt convocate și  prezidate de Președinte. Ședințele sunt 

deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor săi. Secretarul Comitetului organizatoric are 
drept de vot. 

8.În lipsa Președintelui Comitetului organizatoric, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către 
vicepreședinte. 

9.Președintele, vicepreședintele şi membrii Comitetului organizatoric îşi exercită funcțiile 
stabilite de prezentul Regulament fără a fi remunerați.             

10.În cazul în care unul dintre membrii Comitetului organizatoric absentează motivat, el este 
substituit (fără emiterea unui ordin suplimentar) cu persoana care exercită funcțiile acestuia pentru 
perioada de absență.  Efectuarea unei asemenea substituiri se consemnează în procesul-verbal.      
 11.Comitetul organizatoric se convoacă la data de 23 aprilie 2018. 
 

 
III. Condițiile de participare la Concurs 

 
12.La Concurs poate participa orice persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova,  care are 

domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, ori un grup de persoane (nu mai mare de 3). 



13.Fotografia cu tema: "Femei care inspiră" (în continuare - Fotografie), trebuie să întrunească 
următoarele cerințe: 

a) să corespundă tematicii concursului - "Femei care inspiră"; 
b) să reprezinte o creație personală și originală a persoanei (grupului de persoane) care participă 

la concurs; 
c) să aibă o rezoluție de 200-300 dpi; 
d) să fie prezentată în format: JPG, JPEG; 
e) să aibă mărimea fișierului: maxim 5MB. 
14.Fotografiile care nu corespund cerințelor stabilite în pct.13 din prezentul Regulament nu se 

iau în considerare de către Comitetul organizatoric în cadrul evaluării imaginilor prezentate. 
15.O persoană sau un grup de persoane participante au dreptul să prezinte prezintă la Concurs 

maxim 3 fotografii diferite. 
16.La depistarea plagiatului sau a altor încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 

Comitetul organizatoric va respinge fotografia vizată din Concurs. 
 

IV. Procedura prezentării materialelor la Concurs 
 

17.Fotografia/fotografiile se vor expedia prin e-mail la următoarea adresă electronică: 
ecaterina.popa@agepi.gov.md, până la data de 01 aprilie 2018, ora 24:00. În e-mail se indică titlul 
fotografiei, numele fotografului și numărul de telefon.  

18.Fotografiile transmise Comitetului organizatoric mai târziu de 01 aprilie 2018, ora 24.00 nu 
se admit la concurs. 
 

V. Examinarea şi evaluarea fotografiilor. Desemnarea şi premierea câștigătorilor 
 

19.Comitetul organizatoric evaluează fotografiile prezentate de către candidați prin atribuirea 
punctajului de la 1 la 10, pentru fiecare din următoarele criterii: 

a) originalitatea fotografiei; 
b) creativitatea fotografiei; 
c) reprezentativitatea fotografiei în raport cu tematica propusă.  
20.În perioada 10 – 23 aprilie 2018 toate fotografiile prezentate de către candidați vor fi plasate 

într-un album special dedicat concursului și publicate pe pagina de Facebook a AGEPI 
(https://www.facebook.com/AGEPI/). Numărul de distribuiri, comentarii și like-uri va fi luat în 
considerare la evaluarea lucrărilor de către membrii Comitetului organizatoric. 

21.Comitetul organizatoric desemnează câștigătorii Concursului reieșind din punctajul atribuit 
fiecărei imagini la data de 23 aprilie. 

22.Se consideră câștigător al premiului I al Concursului, persoana sau grupul de persoane a cărei/ 
căror fotografie a acumulat cel mai mare punctaj. 

23.Rezultatele Concursului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii 
Comitetului organizatoric. 

24.Autorul (autorii), al cărui fotografie este selectată câștigătoare, acceptă, printr-o declarație 
scrisă, conform formularului-tip stabilit în anexa la prezentul Regulament, transmiterea către AGEPI, 
cu titlu gratuit, a tuturor drepturilor patrimoniale exclusive de autor asupra valorificării acestuia în 
întreaga lume şi pentru toată perioada de protecție a dreptului de autor asupra acestei categorii de opere. 

 
25.Rezultatele Concursului se publică pe paginile web și de Facebook a AGEPI, precum și în 

mass-media. 
 

VI. Dispoziții finale 



 
26.Materialele prezentate Comitetului organizatoric, precum şi fotografiile neadmise spre 

examinare nu se restituie. 
27.Comitetul organizatoric nu poartă răspundere pentru încălcările drepturilor autorilor sau ale 

altor titulari de drepturi de proprietate intelectuală, comise de către participanții la concurs. 
28.Totalurile concursului vor fi anunțate pe 26 aprilie, în cadrul evenimentului dedicat Zilei 

Mondiale de Proprietate Intelectuală, organizat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


