
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea  
Concursului jurnaliștilor pentru cea mai bună expunere în mass-media a problemelor 

legate de dezvoltarea și consolidarea sistemului național de protecție, asigurarea 

respectării și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 
 

I. Dispoziţii generale 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a Concursului 

jurnaliștilor pentru cea mai bună expunere în mass-media a problemelor legate de dezvoltarea și 

consolidarea sistemului național de protecție, asigurarea respectării și valorificarea drepturilor de 

proprietate intelectuală (în continuare - Concurs), condiţiile de participare şi de prezentare a 

lucrărilor la Concurs, criteriile de examinare și apreciere a lucrărilor, precum şi procedura de 

desemnare şi premiere a câştigătorului/câștigătorilor. 

2. Concursul se organizează de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI) în scopul susținerii și promovării jurnaliștilor care contribuie prin publicațiile lor la 

familiarizarea publicului larg cu domeniul proprietății intelectuale, inclusiv cu aspectele legate 

de crearea, protecția juridică și utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală,  precum  și  

respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

3. Organizarea, desfăşurarea şi generalizarea rezultatelor concursului sunt efectuate de către 

Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului jurnaliștilor pentru cea mai bună expunere 

în mass-media a problemelor legate de dezvoltarea și consolidarea sistemului național de protecție, 

asigurarea respectării și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (în continuare - 

Comisie), a cărei activitate este reglementată de prezentul Regulament.  

4. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului sunt acoperite de către 

AGEPI. 

 

II. Organizarea activităţii Comisiei 

 

        5. Comisia se constituie din specialişti ai AGEPI, componenţa nominală a căreia se 

aprobă prin Ordinul Directorului General. 

        6. Comisia are următoarele atribuţii: 

        a) recepţionează şi examinează lucrările prezentate la concurs, în baza criteriilor stabilite în 

prezentul Regulament; 

         b) desemnează câștigătorii Concursului. 

         7. Şedinţele Comisiei sunt convocate și prezidate de Preşedinte. Ședințele sunt deliberative, 

dacă la ele participă majoritatea membrilor săi. 

         8. În cazul în care unul dintre membrii Comisiei 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.      

 

 

III. Condiţiile de participare şi prezentare a lucrărilor la concurs 

 

   9. 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 ţin de domeniul proprietăţii intelectuale, în perioada 1 ianuarie 2019 – 1 

octombrie 2019. 

         10. Dosarul de participare la Concurs va include copii sau link-uri ale materialelor publicate 

sau difuzate, însoţite de un scurt Curriculum vitae al participantului.  

         11. Dosarul de participare la Concurs se va depune la sediul AGEPI (str.A.Doga 24, bloc 1, 

bir.521, MD-2024, mun. Chişinău), în format de hârtie sau se va transmite prin e-mail la adresa: 

press@agepi.gov.md, până la data de 1 octombrie 2019. 



. 

IV. Examinarea şi aprecierea lucrărilor. Desemnarea şi premierea câştigătorilor 

 

          12. Comisia examinează şi apreciază lucrările prezentate la concurs, prin atribuirea 

punctajului de la 1 la 10, pentru fiecare din următoarele criterii: 

a) profesionalismul și modul de abordare a domeniului proprietății intelectuale; 

b) profunzimea și originalitatea expunerii; 

c) capacitatea de relatare a faptelor, precizia de documentare și citare a surselor  din 

domeniul proprietății intelectuale; 

d) frecvența publicării, existența unor rubrici permanente în presa scrisă, serii de emisiuni 

TV și radio etc. 

           13. Comisia desemnează câştigătorul/câştigătorii Concursului pe baza punctajului atribuit 

fiecărei lucrări. 

           14. Se consideră câştigător al premiului Concursului jurnalistul a cărui lucrare a acumulat 

cel mai mare punctaj. 

           15. Rezultatele Concursului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii 

Comisiei, care va fi prezentat spre aprobare Directorului General al AGEPI. 

           16. Ca urmare a desemnării câştigătorilor Concursului, AGEPI va acorda diplome, însoțite 

de distincții,  pentru fiecare din următoarele categorii ale mediilor de informare: 
a) Presa scrisă; 
b) Presa electronică; 
c) Posturi de radio; 
d) Posturi de TV. 

          17. Rezultatele Concursului și desemnarea câștigătorilor Concursului se vor anunța în 

cadrul unui eveniment organizat de AGEPI în lunile octombrie-noiembrie 2019, precum și vor fi 

mediatizate pe paginile web oficiale şi de Facebook ale AGEPI și în mass-media. 
 


