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La 13 februarie curent, a avut loc etapa zonală a Olimpiadei de Economie, ediția 2016, care s-a
desfășurat la Liceul Teoretic ”Gaudeamus” din orașul Chișinău.
Olimpiada a fost organizată de Asociația Obștească Junior Achievement Moldova în parteneriat cu
Ministerul Educației al Republicii Moldova și cu susținerea financiară a Fundației ”Familia Sturza”,
Concernului StarNet, B.C. Moldova Agroindbank, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) și ART-PROECO SRL.
Prezenți la eveniment, reprezentanții AGEPI, au reiterat interesul și sprijinul acordat de Agenția de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală pentru promovarea cunoștințelor din domeniul proprietății
intelectuale în rîndul tinerei generații, precum și stimularea creativității și spiritului inovativ al
elevilor. De asemenea, a avut loc un dialog cu profesorii cu referire la posibilitatea includerii
noțiunilor de proprietate intelectuală în curricula școlară, inclusiv la disciplina “Economia aplicată”,
precum și asistența AGEPI în sporirea gradului de informare și perfecționare a profesorilor în
domeniul proprietății intelectuale.
La etapa zonală a Olimpiadei de Economie au participat 145 elevi ai claselor a X-a – a XII-a din licee
și colegii din Chișinău, Drochia, Nisporeni, Ialoveni, Anenii Noi, Glodeni, Orhei, Leova, Cimișlia,
Ungheni și Edineț, care studiază programul ”Economia Aplicată”. Conform cadrului normativ de
reglementare a desfășurării olimpiadelor la disciplinele școlare, participanții au avut la dispoziție,
pentru rezolvarea testului propus, 3 ore astronomice. Subiectele au reflectat domeniile prevăzute în
curriculumul școlar, aprobat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova.
Lotul olimpic este pregătit de 28 de cadre didactice, de la 39 insituții de învățămînt preuniversitar.
Etapa finală a Olimpiadei la Economie se va desfășura în perioada 12-14 aprilie 2016.
Premiul mare al Olimpiadei îl constituie înmatricularea la studii, fără plată, în cadrul Academiei de
Studii Economice din Moldova (ASEM), facultatea fiind la alegerea cîștigătorului.

[1]

[2]

Pagina 1 din 2

AGEPI, partener al Olimpiadei de Economie
Published on AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (http://www.agepi.md)

[3]

[4]

URL sursă: http://www.agepi.md/ro/news/agepi-partener-al-olimpiadei-de-economie
Legături
[1] http://www.agepi.md/sites/default/files/newsgallery/2016/02/olimpiada.jpg
[2] http://www.agepi.md/sites/default/files/newsgallery/2016/02/olimp_2.jpg
[3] http://www.agepi.md/sites/default/files/newsgallery/2016/02/olimp_o.jpg
[4] http://www.agepi.md/sites/default/files/newsgallery/2016/02/olimp_1.jpg

Pagina 2 din 2

