
Condiţiile de organizare şi desfăşurare  
a ediţiei a X-a a Concursului republican al jurnaliştilor cu genericul  

„Să dezvoltăm economia ţării cu proprietatea intelectuală” 
 

1. Scopul Concursului republican al jurnaliștilor  cu genericul „Să dezvoltăm economia țării 
cu proprietatea intelectuală” (în continuare - Concurs) constă în susținerea și promovarea 
jurnaliștilor care contribuie prin publicațiile lor la familiarizarea publicului larg cu domeniul 
proprietăţii intelectuale, inclusiv cu aspectele legate de crearea, protecţia juridică şi utilizarea 
obiectelor de proprietate intelectuală, precum și respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală.   

2. La Concurs pot participa jurnalişti profesionişti şi corespondenţi netitulari din mediile de 
informare naţionale şi locale, care au publicat sau difuzat materiale de informare, de analiză şi 
sinteză, alte studii ce țin de domeniul proprietății intelectuale, în perioada 1 ianuarie 2014 – 1 
noiembrie 2015.  

3. Dosarul de participare la concurs va include copii ale materialelor publicate sau difuzate, 
precum  și un scurt Curriculum vitae al participantului la Concurs. 

4. Dosarul de participare la concurs se va depune la AGEPI (str. A. Doga 24, bloc 1, bir. 
517, MD-2024, mun. Chişinău), în format hârtie sau prin e-mail office@agepi.gov.md, până pe 1 
noiembrie 2015. 

5. Materialele prezentate la Concurs vor fi examinate de către Comisia de apreciere a 
lucrărilor prezentate la ediția a X-a  a Concursului (în continuare - Comisia), componența căreia 
este aprobată prin ordinul Directorului general AGEPI. 

6. La aprecierea materialelor prezentate la Concurs, Comisia va ţine cont de:  
a) profesionalismul şi modul de abordare a problemelor din domeniul proprietăţii 

intelectuale; 
b)  profunzimea şi originalitatea expunerii;  
c) capacitatea de relatare a faptelor, precizia de documentare şi citare a surselor, 

cunoştinţele în domeniu; 
d) rubrici permanente în presa scrisă, serii de emisiuni la TV şi Radio etc.  
7. Comisia va perfecta totalurile Concursului într-un proces verbal care va fi prezentat spre 

aprobare Directorului general al AGEPI. 
8. În vederea stimulării jurnaliștilor, AGEPI va acorda, pentru fiecare categorie a mediilor 

de informare participante la concurs,  diplome de excelenţă însoţite de următoarele premii 
bănești: 

- Premiul I – 2000 lei 
- Premiul II - 1500 lei 
- Premiul III - 1000 lei 

- 3 premii speciale ale Juriului a câte 500 de lei. 
9. Mențiunile Concursului sunt prevăzute pentru următoarele 2 categorii ale mediilor de 

informare: 
a) Presa scrisă şi electronică (agenţii de presă, ziare, reviste, pagini web) 
b) Posturi de radio şi TV. 
10. Rezultatele Concursului  și desemnarea învingătorilor  Concursului se vor anunţa în 

cadrul festivității de desemnare a laureaților Expoziţiei Internaţionale Specializate 
„INFOINVENT-2015”, care se va desfășura în perioada 25-28 noiembrie 2015, la CIE 
Moldexpo S.A. și vor fi mediatizate pe pagina web  și publicațiile AGEPI și în  mass-media. 
 


