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Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala anunta continuarea Concursului republican pentru
evidentierea celor mai activi jurnalisti care reflecta tematica proprietatii intelectuale in mass-media.
Scopul concursului consta in familiarizarea publicului larg cu domeniul proprietatii intelectuale,
inclusiv cu aspectele legate de crearea, protectia juridica si utilizarea obiectelor de proprietate
industriala si intelectuala.
La Concurs pot participa jurnalisti profesionisti si autori netitulari din mediile de informare care au
publicat sau difuzat la tema data materiale de informare, de analiza si sinteza, alte studii, in
perioada 1 iulie 2007 – 1 aprilie 2008.
La aprecierea materialelor prezentate Comisia va tine cont de:

a. profesionalismul si modul de abordare a problemelor legate de tematica proprietatii
intelectuale;
b. profunzimea si originalitatea expu¬nerii;
c. capacitatea de relatare a faptelor, precizia de documentare si citare a surselor, cunostintele
in domeniu;
d. continuitatea rubricilor la tema, sustinute in presa scrisa, seriile de emisiuni la Radio- TV etc.
Premiile sunt prevazute pentru urmatoarele medii de informare:

a. Presa scrisa – agentii de presa, ziare, reviste
b. Posturi de radio si TV
AGEPI va acorda urmatoarele premii:
Presa scrisa:

Premiul I – 1000 lei
Premiul II - 750 lei
Premiul III - 500 lei

Audiovizual:

Premiul I – 1000 lei
Premiul II - 750 lei
Premiul III - 500 lei

Materialele publicate sau difuzate, insotite de un scurt Curriculum vitae al participantului la Concurs,
vor fi prezentate la AGEPI (str. A. Doga 24/1, MD-2024, Chisinau, Republica Moldova) sau prin e-mail:
svetlana.tacu@agepi.md [1] pana pe 20 aprilie 2008.
Rezultatele Concursului se vor anunta in cadrul conferintei de presa organizate la AGEPI cu ocazia
Zilei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (25 aprilie curent).
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