
 

 

CONDIŢIILE 

concursului de selectare din mediul academic  

a unui membru al Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale 

 

1. DISPOZIŢII GENERALE  

1. Prezentele condiţii stabilesc modul de organizare a concursului de selectare din mediul 

academic a unui membru al Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale (în 

continuare - concurs), condiţiile de participare şi de prezentare a dosarelor pentru participare la 

concurs şi are drept scop asigurarea selectării din mediul academic a unui membru al Comisiei 

de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale (în continuare - Comisia de mediere).  

2. Organizatorul concursului este Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI).  

3. Activităţile ce ţin de organizarea, desfăşurarea, evaluarea dosarelor de participare, 

prezentate la concurs, şi selectarea candidatului din mediul academic în calitate de membru al 

Comisiei de mediere sunt efectuate de către Comisia de organizare a concursului, componenţa 

nominală a căreia se aprobă prin ordinul Directorului general al AGEPI.  

4. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi acoperite de către 

AGEPI. 

5. Informaţia cu referire la concurs şi prezentele Condiţii se publică pe pagina web 

AGEPI www.agepi.gov.md. 

 

II. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS  

6. La funcţia de membru al Comisiei de mediere este în drept să candideze persoana care:  

1) este cetăţean al Republicii Moldova;  

2) are capacitate de exerciţiu deplină;  

3) are studii superioare în domeniul juridic sau economic.  

7. Dosarele de participare la concurs se depun de către candidaţi la sediul AGEPI și 

trebuie să includă:  

1) cerere pentru participare la concurs, conform anexei la prezentele Condiţii;  

2) copia buletinului de identitate;  

3) copia diplomei de studii superioare;  

4) CV-ul candidatului.  

5) alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.  

8. Dosarele de participare prezentate la concurs nu se restituie. 

 

III. MODUL DE EVALUARE ŞI SELECTARE A CANDIDATULUI 

9. Comisia de organizare a concursului examinează dosarele de participare în 15 zile 

lucrătoare din data expirării termenului-limită de depunere a cererilor de participare. 

10. Drept criterii de bază pentru selectarea candidatului se consideră: 

1) experienţa de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul academic din care provine; 

2) cunoaşterea limbii de stat; 

3) profesionalismul şi abilităţile manageriale, precum şi cunoaşterea metodelor de lucru 

în echipă. 

11. Membrii Comisiei de organizare a concursului evaluează dosarele de participare prin 

atribuirea punctajului de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selectare a candidatului, asigurînd 

condiţiile de confidenţialitate. 

http://www.agepi.gov.md/


12. Rezultatele examinării se înscriu într-un proces-verbal, semnat de către toţi membrii 

Comisiei de organizare a concursului, şi se publică pe pagina web AGEPI. 

13. Se consideră cîştigător al concursului candidatul care a acumulat cel mai mare 

punctaj. 

14. Candidatul selectat este desemnat în calitate de membru al Comisiei de mediere prin 

Ordinul Directorului general al AGEPI în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data aprobării 

rezultatelor concursului. 

 

 

 

 



Anexă la 

Condiţiile concursului de selectare 

din mediul academic a unui membru 

al Comisiei de mediere în domeniul 

proprietăţii intelectuale 

 

 

 

Cerere de participare 

la concursul de selectare din mediul academic 

a unui membru al Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale 

 

Numele: ................................................................................................................. 

Adresa: .................................................................................................................. 

Tel. ........................................................................................................................ 

E-mail: .................................................................................................................. 

 

Solicit participarea la concursul de selectare din mediul academic a unui membru al 

Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale. 

 

Dosarul de participare la concurs cu documentele menţionate la pct. 7 al Condiţiilor 

concursului se anexează. 

 

Data          Semnătura 

  

 


