Regulamentul
privind organizarea și desfășurarea
Concursului in domeniul proprietății intelectuale pentru tineri, ediția a III-a
I. Dispoziții generale

1. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului in domeniul proprietății
intelectuale pentru tineri, ediția a III-a (în continuare - Regulament) stabilește modul de organizare
și desfășurare a Concursului in domeniul proprietății intelectuale pentru tineri (în continuare Concurs), condițiile de înscriere i de participare, precum și procedura de premiere a participanților.
2. Concursul este organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
(AGEPI), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova,
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
(ORDA) din Romania. Pentru realizarea scopurilor propuse, conform prevederilor prezentului
Regulament, pe durata desfășurării Concursului pot fi atrași și alți parteneri .
3. Partener al Concursului poate fi orice persoana fizica sau juridica, care contribuie cu
suport tehnic sau material necesar pentru buna desfășurare a Concursului.
4. Concursul se organizează in scopul promovării sistemului de proprietate intelectuala,
dezvoltării cunoștințelor și abilitaților tinerilor in domeniul proprietății intelectuale, sensibilizării
acestora asupra fenomenelor negative de contrafacere și piraterie, precum și dezvoltării
aptitudinilor și spiritului competitiv al tinerilor.
5. Sursele financiare pentru desfășurarea Concursului sunt asigurate din bugetul AGEPI,
precum și din sponsorizări, donații, acoperite de către partenerii Concursului. Nu se percep taxe de
participare la Concurs.
II. Organizarea ș i desfășurarea Concursului

6. Perioada de organizare a Concursului se aproba prin Ordinul Directului General al
AGEPI.
7. Perioada de desfășurare a Concursului poate fi extinsa prin decizia Comitetului
organizatoric al Concursului, dar nu mai mult de 3 luni.
8. Anunțul despre extinderea perioadei de desfășurare este plasat pe paginile web oficiale
ale AGEPI și ale partenerilor, pana la expirarea termenului stabilit la pct. 7 din prezentul
Regulament.
9. Participant al Concursului poate fi orice tânăr din Republica Moldova și Romania, care
studiază în instituțiile de învățământ secundar (clasele a IX-XII-a), profesional tehnic, secundar i
profesional tehnic postsecundar.
10. Participanții care corespund condițiilor stabilite la pct. 9 din prezentul Regulament se
vor
înregistra
online
pe
pagina
web
a
AGEPI,
la
adresa
http://db.agepi.md/contest/Account/Register
11. Concursul se desfășoară in trei etape, după cum urmează:
a) etapa I-a: 26 aprilie -30 iunie 2019;
b) etapa a II-a: 1 iulie -31 iulie 2019;
c) etapa a III-a (finala): 5 august - 1 septembrie 2019.
12. Fiecare etapa impune participanților necesitatea respectării unor anumite condiții,
conform anexelor nr. 1 și 2 la prezentul Regulament, care urmează a fi parcurse întocmai de către
aceștia.
13. Promovarea participanților de la o etapa la alta se efectuează după cum urmează:
a) la etapa I-a a Concursului se admit toți participanții, care s-au înregistrat la Concurs,
conform pct. 10 din prezentul Regulament;

b) In cadrul etapei a II-a participanții vor răspunde la subiectele prezentate în Lista
din anexa nr. 1 la prezentul Regulament, iar cei care au acumulat un punctaj egal sau mai mare
de 7 puncte, prin scara docimologica de la I la 20 de puncte, vor fi admiși la etapa a III-a.
Formularul de înregistrare la Concurs și Lista întrebărilor pentru etapa a II-a a Concursului vor
fi disponibile pe pagina web a AGEPI, la adresa http://db.agepi .md/contest/ doar pentru
participanții care au îndeplinit cerințele stabilite la pct. l 0 din prezentul Regulament.
14. Fiecare participant , care a trecut in etapa a III-a (finala) a Concursului , va pregăti
o lucrare (prezentare Power Point, piesa, interviu, filmuleț, studiu, desen etc.) în domeniul
proprietății intelectuale, conform unuia dintre subiectele selectate din Lista temelor, potrivit
anexei nr. 2 la prezentul Regulament. Participanții la concurs vor încarcă lucrările pe aplicația
http://db.agepi.md/contest/ până la data de 5 septembrie 2019.
15. Evaluarea lucrărilor din cadrul etapei a III-a a Concursului va fi realizata de către
Comitetul organizatoric în cadrul unei ședințe de totalizare la care vor fi invitați toți finaliștii
Concursului. Evaluarea participanților se va efectua prin scara docimologica de la 1 la 10, unde
l 0 este punctajul maxim.
16. În cadrul ședinței de totalizare a Comitetului organizatoric fiecare finalist va
prezenta lucrarea elaborata într-o maniera cât mai interactivă, cu o durată maximă de 30 min.
17. Comitetul organizatoric va pune la dispoziția participanților la Concurs pentru
documentare informații relevante din domeniul proprietății intelectuale (broșuri , pliante), care
pot fi accesate online, pe pagina web AGEPI la adresa http://db.agepi.md/contes t/.
18. Participanții la edițiile precedente pot sa participe la Concurs doar cu condiția
elaborării pentru etapa a III-a a Concursului a unei lucrări noi, diferita de cea prezentata la
edițiile anterioare ale Concursului.
19. Comitetul organizatoric nu va examina și aprecia lucrările care au fost prezentate
la edițiile precedente ale Concursului .
III. Organizarea și funcționarea Comitetului organizatoric
20. Organizarea, desfășurarea și evaluarea lucrărilor prezentate la Concurs sunt efectuate
de către Comitetul organizatoric al Concursului, a cărui activitate se reglementează prin prezentul
Regulament. Comitetul organizatoric este constituit din specialiștii din cadrul AGEPI ,
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, OSIM și ORDA, precum și reprezentanți ai
partenerilor, care urmează a fi identificați pe parcurs.
21. Componenta nominala a Comitetului organizatoric al Concursului se aproba prin
ordinul Directorului General al AGEPI.
22. Comitetul organizatoric are următoarea componenta: președinte, vicepreședinte,
secretar și membri, toți având drept de vot.
23. Comitetul organizatoric exercita următoarele funcții :
a) coordonează activitățile ce țin de organizarea Concursului, în baza prevederilor
prezentului Regulament ;
b) concretizează termenele de desfășurare a Concursului;
c) evaluează și sistematizează rezultatele Concursului la toate etapele prevăzute de
prezentul Regulament ;
d) desemnează câștigătorii Concursului;
e) îndeplinește alte funcții, stabilite de prezentul Regulament.
24. Ședințele Comitetului organizatoric sunt prezidate de președinte, iar în absenta
lui, de vicepreședinte.
25. Se consideră deliberative, ședințele la care participă majoritatea simplă din numărul
membrilor Comitetului.
26. În cazul în care unul dintre membrii Comitetului organizatoric absentează , el poate
fi substituit (tara emiterea unui ordin suplimentar) cu persoana care exercita funcțiile acestuia
pentru perioada de absenta.

27. Rezultatele examinării lucrărilor, la fiecare etapa a Concursului, se înscriu într-un
proces-verbal , semnat de președintele și secretarul Comitetului organizatoric.
28. Președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comitetului organizatoric îi
exercită funcțiile stabilite de prezentul Regulament fără a fi remunerați.
29. Modalitatea de desfășurare a ședințelor Comitetului organizatoric cu participarea
specialiștilor din Romania (OSIM i ORDA) va fi stabilita în regim de lucru.

IV. Evaluarea lucrărilor, desemnarea și premierea câștigătorilor
30. Lista participanților care au fost promovați, la fiecare etapa a Concursului, se
publica pe paginile web și Facebook ale AGEPI.
31. Finaliști ai Concursului se desemnează participanții care au promovat etapa a III-a
a Concursului.
32. Evaluarea lucrărilor se face în baza prezentărilor realizate de către finaliști în cadrul
ședinței de totalizare (prezentarea poate fi făcută în persoana sau prin Skype).
33. În funcție de punctajul acumulat, Comitetul organizatoric desemnează câștigătorii
Concursului, primilor trei participanți clasați ai Concursului Ii se acorda diplome și premii.
34. Toți finaliștii Concursului vor primi diplome de participare și materiale promoționale
din partea AGEPI și a partenerilor.
35. Partenerii Concursului pot institui și acorda alte premii in limita prevederilor
prezentului Regulament despre care vor informa Comitetul organizatoric.
36. Premiile și diplomele sunt înmânate de către Comitetul organizatoric în cadrul unei
ședințe solemne, organizate în acest scop, data căreia este stabilită de către Președintele
Comitetului organizatoric.
37. Comitetul organizatoric poate acorda diplome de mențiune conducătorilor
instituțiilor de învățământ, din cadrul cărora au participat la Concurs cel mai mare număr de
elevi.
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Nota informativa
cu privire la rezultatele editiei a II-a
a Concursului In domeniu l proprietatii intelectuale
pentru tineri organizat in perioada aprilie - septembrie
2018

in conformitate cu actiunile privind implementarea Acordului de colaborare dintre
AGEPI i Ministerul Educatiei , Culturii i Cercetarii al Republicii Moldova, in perioada 26
aprilie - 1 septembrie 2018, s-a desfa urat a doua editie a Concursului In domeniul proprietatii
intelectuale pentru tineri.
Concursul a fost organizat de catre AGEPl , Ministerul Educatiei, Culturii i Cercetari i
al Republici Moldova i oficii le de proprietate intelectuala din Romania: Oficiul de Stat pentru
lnventii i Marci (OSIM) i Oficiul Roman pentru Dreptul de Autor (ORDA). in conformi tate
cu prevederile Regulamentului de organizare i desfa urare a Concursulu i In domeni ul
proprietatii intelectual e pentru tineri, a fost constituit i aprobat Comitetu l organizatoric al
concursului, din componenta caruia au facut parte reprezentantii organ izatorilor i parteneri
lor. Ministerul Educatiei, Culturii i Cercetarii a fost reprezentat de catre dna Angela
Prisacaru, consultant principal , Directia lnvatamant general.
Pentru a asigura participarea mai ampla a copiilor i a facilita accesul la informatia
din domeniu l proprietati intelectuale, i In conformitate cu prevederile Regu lamentului de
organizare i desfaurare a concursului , AGEPI a elaborat o platforma online, la care au avut
acces toti tinerii doritori de a participa la concurs (http://db.agepi .md/contest/Account/ Regi
ster).
Astfel, la editia a II-a Concursului au participat 62 de tineri din institu\iile de
lnvatamant profesional tehnic, profesional tehnic postsecundar i liceal, clasele a IX - XIIa, inclusiv 1 elev din Romania. Concursul s-a desfaurat In trei etape.
in cadrul prirnei etape a Concursului , 62 de tineri s-au inregistrat online pe
platforma
concursului, fiind toti acceptati pentru etapa urmatoare.
In cadru l etapei a II-a, participantii au raspuns online la o serie de lntrebari din domeni
ul proprietatii intelectuale, pu se la dispozitie de organizatori.
La etapa a III-a au fost admii 16 participanti , care au raspuns corect la lntrebarile
propuse. Fiecare din cei 16 participanti final iti a pregatit o comunicare In domeniul
proprietati i intelectuale, care a fost prezentata in cadrul edintei publice a Comitetului
organizatoric.
Urmare dezbaterilor , premiul mare al Concursului in valoare de 5000 de lei a fost
acordat Jui Liviu Rotaru, elev la Liceul cu profil de arte .,Elena Alistar" din mun. Chiinau.
Liviu a prezentat un filmulet cu genericu l ,,Daca ati fi un actor, inventator, scriitor, designer
etc., cum v-ati convinge prietenii sa va respecte drepturile de proprietate intelectuala? Care

sunt avantajele respectarii acestor drepturiT.
Pe locul II s-a plasat Juliana Jubea, eleva la Liceul Teoretic ,,Alexandru eel Bun"
din or. Bender, care a obtinut un premiu In valoare de 3000 de lei. Iuliana a venit cu o
prezentare in PowerPoint cu genericul ,,Cum a convinge pe cei din jur sa mi respecte
drepturile de autor?".
Pe locul III s-a clasat Daniela Gradinaru, eleva la Colegiu l ..Mihai Eminescu " d i n
or. Soroca, catigand un premiu In valoare de 2000 de lei. Daniela a prezentat In fata juriului
un studiu de caz cu denumirea ,,Alegeti o companie din localitatea dvs. ldentificati produsele
acesteia. Elaborati versi unea marci lor i desenelor industriale (ambalajului) care credeti ca
i s-ar potrivi mai bine, pentru a crete volum ul vanzari lor".
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