Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului de desen
pentru tineri „Inovații care ar face lumea mai bună”
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului de desen pentru tineri „Inovații care
ar face lumea mai bună” (în continuare - Regulament) stabileşte modul de organizare a
Concursului de desen pentru tineri „Inovații care ar face lumea mai bună” (în continuare Concurs), condiţiile de participare şi de prezentare a lucrărilor pentru Concurs, precum şi
procedura de desemnare şi premiere a câştigătorilor.
2. Concursul este organizat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în
conformitate cu Planul de acțiuni consacrate marcării a 30 de ani de la fondarea AGEPI,
aprobat prin ordinul Directorului general al AGEPI nr. 10 din 10.02.2022.
3. Concursul se organizează în scopul promovării sistemului de proprietate intelectuală,
sensibilizării şi educării tinerei generaţii privind rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea
economică, socială şi culturală a ţării, evidențierii impactului pozitiv pe care îl au inovațiile
asupra societăţii, precum și dezvoltării aptitudinilor și spiritului competitiv al tinerilor.
4. Pentru participarea la concurs nu se percep taxe sau alte plăți. Sursele financiare necesare
pentru organizarea și desfășurarea Concursului sunt asigurate din bugetul AGEPI.
II. Organizarea și desfășurarea concursului
5. Concursul se desfășoară în perioada 1 iunie – 1 septembrie 2022.
6. Concursul se desfășoară pentru următoarele categorii de vârstă:
a) categoria 7-13 ani;
b) categoria 14-18 ani.
7. Anunțurile despre organizarea, desfășurarea și rezultatele Concursului sunt plasate pe pagina
web oficială și alte canale de comunicare ale AGEPI.
8. Participant la Concurs poate fi orice tânăr din Republica Moldova, care la data înregistrării la
Concurs studiază în instituțiile de învățământ primar sau secundar (clasele a I-XII-a),
profesional tehnic, secundar și profesional tehnic post-secundar.
9. Participanții care corespund condițiilor stabilite în pct. 8 din prezentul Regulament se pot
înregistra la concurs prin completarea formularului online de înregistrare, pus la dispoziție pe
pagina web oficială a AGEPI.
10. Fiecare participant este obligat să respecte condițiile reglementate de prezentul Regulament.
11. Lucrarea (desenul) poate fi prezentată pentru Concurs pe hârtie, carton sau pânză, cu
respectarea următoarelor criterii:
a) să reprezinte o creaţie personală şi originală a autorului participant la Concurs;
b) să respecte tema Concursului – „Inovații care ar face lumea mai bună”;
c) să aibă dimensiuni minime corespunzătoare formatului A4 și maxime corespunzătoare
formatului A3;
d) să fie efectuată potrivit tehnicilor de desen: în creion, acuarelă, cariocă, guaș, pastel ș.a.,
pictură, colaj, tehnici mixte;
e) să fie scris numele, prenumele autorului pe colțul din dreapta jos, pe versoul lucrării;
f) să nu fie înrămată.
12. Fiecare lucrare va fi însoțită de o scurtă prezentare a conceptului și viziunii ce a stat la baza
desenului (maxim 400 de cuvinte).
13. Unul şi același autor poate prezenta la Concurs o singură lucrare (un desen).
14. Lucrările trebuie depuse direct la sediul AGEPI situat pe adresa: str. Andrei Doga, nr.24/1,
MD-2024, mun. Chişinău, Republica Moldova.
15. Lucrările care nu corespund criteriilor expuse în pct. 11 și 12 din prezentul Regulament nu vor
fi luate în considerare în procesul de jurizare.

16. Participantul la concurs poartă răspundere pentru respectarea drepturilor de autor ale
persoanelor terţe şi garantează că este autorul lucrării prezentate, precum şi faptul că această
lucrare nu conţine semne ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane.
17. La depistarea plagiatului sau a altor încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală,
Comitetul organizatoric va respinge lucrarea respectivă din Concurs.
III. Organizarea şi funcționarea Comitetul organizatoric
18. Organizarea și desfășurarea Concursului, precum şi evaluarea lucrărilor prezentate la Concurs
sunt efectuate de către Comitetul organizatoric al Concursului constituit din angajați din cadrul
AGEPI.
19. Componența nominală a Comitetului organizatoric se aprobă prin ordinul Directorului general
al AGEPI.
20. Comitetul organizatoric are următoarea componență: președinte, vicepreședinte, membri și
secretar. Toți membrii Comitetului organizatoric, cu excepția secretarului, au drept de vot.
21. Comitetul organizatoric exercită următoarele funcţii:
a) coordonează activitățile ce țin de organizarea Concursului, în baza prevederilor prezentului
Regulament;
b) examinează, în baza criteriilor stabilite în prezentul Regulament, lucrările prezentate de
participanţii la Concurs, codificate de către secretarul comitetului;
c) stabilește data convocării ședinței de totalizare;
d) desemnează câștigătorii Concursului;
e) îndeplinește alte funcții, stabilite de prezentul Regulament.
22. Secretarul Comitetului organizatoric este responsabil de:
a) recepționarea, codificarea și stocarea lucrărilor prezentate de participanţii la Concurs;
b) perfectarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului organizatoric;
c) perfectarea diplomelor pentru câștigătorii Concursului și certificatelor de participare la
Concurs
23. Ședințele Comitetului organizatoric sunt prezidate de președinte, iar în absența lui, de
vicepreședinte.
24. Se consideră deliberative, ședințele la care participă majoritatea simplă din numărul membrilor
Comitetului organizatoric.
25. În cazul în care unul dintre membrii Comitetului organizatoric absentează, el poate fi substituit
(fără emiterea unui ordin suplimentar) cu persoana care exercită funcțiile acestuia pentru
perioada de absență.
26. Ședințele decizionale ale Comitetului organizatoric al Concursului, inclusiv cele care vizează
rezultatele examinării lucrărilor, vor fi consemnate în procese-verbale, semnate de președintele
și secretarul Comitetului organizatoric.
27. Președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comitetului organizatoric își exercită
funcțiile stabilite de prezentul Regulament fără a fi remunerați.
IV. Evaluarea lucrărilor, desemnarea și premierea câștigătorilor
28. Comitetul organizatoric evaluează lucrările prin atribuirea punctajului de la 1 la 10 pentru
fiecare dintre următoarele criterii:
a) caracterul original/inovator al lucrării;
b) calitatea şi acuratețea executării;
c) gradul de corespundere a lucrării cu tema anunțată/încadrarea în specificul concursului;
d) aspectul estetic/uniformitatea culorilor utilizate;
e) execuția tehnică a lucrării, dificultate și claritatea obiectelor redate.
29. Se desemnează câștigătoare, pentru fiecare categorie de vârstă, lucrarea care acumulează cel
mai mare punctaj.
30. Comitetul organizatoric are dreptul de a nu stabili câștigătorul în cazul în care lucrările
participante la Concurs acumulează un punctaj mai mic de 20.
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31. Comitetul organizatoric decide numărul de premii acordate în funcție de disponibilitatea
materială și desemnează câștigătorii Concursului, pentru fiecare categorie de vârstă, în funcție
de punctajul acumulat.
32. Deciziile Comitetul organizatoric sunt definitive.
33. Toți participanții la Concurs vor primi certificate de participare și materiale promoționale din
partea AGEPI.
34. Premierea câștigătorilor va avea loc în luna septembrie 2022, în cadrul unei ceremonii de
decernare a premiilor, urmând ca data să fie stabilită ulterior prin ordinul Directorului general
al AGEPI și anunțată în timp util pentru a facilita participarea câștigătorilor.
35. Rezultatele concursului se publică pe pagina web oficială și pe alte canale de comunicare ale
AGEPI.
36. Lucrările prezentate în cadrul concursului, inclusiv cele neadmise spre jurizare nu se restituie.
37. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe parcursul organizării și desfășurării
prezentului Concurs se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.133/2011 privind protecția
datelor cu caracter personal.
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