
  
 

Premiul ALAI european pentru dreptul autorilor - susținut 

de GESAC Orientări pentru ediția a5-a / 2023 

 
ALAI , o rețea mondială de cadre universitare și experți în domeniul drepturilor de autor, dorește să 
ofere tinerilor cercetători posibilitatea de a-și prezenta opiniile cu privire la drepturile 
autorilor/drepturile de autor prin participarea la un concurs de eseuri. Premiul este sprijinit de 
GESAC , Gruparea Europeană a Societăților de Autori și Compozitori. 

 

Premiul 

Premiul se ridică la 2.000 de euro pentru câștigător și la 1.000 de euro pentru cel de-al doilea 
câștigător, dacă juriul decide să premieze un al doilea eseu. 

Câștigătorul (câștigătorii) va (vor) primi, de asemenea: 
• O înregistrare gratuită pentru a participa la Congresul Internațional ALAI 2023 (nu sunt 

incluse cheltuielile de deplasare sau de cazare); 
• O înscriere gratuită ca membru al unui grup național ALAI în anul următor acordării premiului 

(2024) (grupul din țara de origine a câștigătorului (câștigătorilor) sau grupul național din țara 
în care acesta (aceștia) studiază sau locuiește); 

• Un abonament de un an la Revista Internațională de Drepturile Autorilor "RIDA"; 
 

ALAI și GESAC pot decide să organizeze o ceremonie de premiere. În acest caz, câștigătorul 
(câștigătorii) primește (primesc) o sumă forfetară suplimentară de 500 de euro pentru a acoperi 
cheltuielile de deplasare și cazare pentru a participa la ceremonie. 

Rezumatele și eseurile selectate vor fi publicate (și, dacă este necesar, traduse) pe site-urile ALAI și 
GESAC. Acestea pot fi publicate și în RIDA (a se vedea mai jos). 

 
Publicarea 

 
Eseurile câștigătorilor vor fi trimise la Revista Internațională de Drepturile Autorilor (RIDA), care 
poate decide să le publice, cu condiția să nu fi fost publicate în altă parte. În acest caz, câștigătorul 
(câștigătorii) acceptă să acorde RIDA exclusivitatea publicării eseului (eseurilor) respectiv (e) pentru o 
perioadă de 6 luni (începând cu data publicării în RIDA). Eseurile câștigătoare vor fi, de asemenea, 
postate pe site-urile GESAC și ALAI. 

 

Obiect 

Eseul trebuie: 
• să fie legat de drepturile autorilor/drepturile de autor 
• să aibă o dimensiune europeană (aceasta poate include o comparație între sistemele din țări 

terțe și cele din UE) 
• să cuprindă aspecte care ar putea fi de interes pentru gestiunea colectivă a drepturilor  

Autorilor/drepturilor de autor. 
 

În acest cadru, candidații vor fi liberi să aleagă tema specifică pentru care își depun candidaturile. 
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Eligibilitate 

• Studenți la un masterat de cercetare de la orice universitate din lume (cel puțin 
student din învățământul terțiar în anul 4 sau de la nivel de masterat, LLM sau pre-
doctoral); 

• Candidații trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani la data de 16 noiembrie 2022; 
• Candidații trebuie să fi fost recomandați de cel puțin un profesor de proprietate intelectuală 

de la o universitate/facultate recunoscută; 
• Eseurile care vor fi trimise pentru concurs pot fi o lucrare nouă, pregătită special pentru 

concurs, sau pot fi bazate pe o altă lucrare academică încă în curs de desfășurare sau deja 
finalizată și prezentată la o instituție academică în 2021. 

 
Format 

Studenții eligibili care doresc să participe la concurs trebuie să furnizeze: 
• un formular de cerere completat și semnat. 
• un rezumat al eseului pe care doresc să îl prezinte (rezumat de maximum o pagină, 

aproximativ 2000 de caractere) și 
• în cazul în care rezumatul lor este selectat, un eseu de maximum 30.000 de caractere (fără 

spații), adică aproximativ 15 pagini (fără eventuale anexe și bibliografie) 
• Rezumatele și eseurile trebuie să fie trimise în format Word, în limba engleză sau franceză. 

 
Juriul 

Juriul pentru ediția din 2023 a premiului este prezidat de profesorul Frank Gotzen, președintele ALAI și 
este format din doi reprezentanți ai ALAI: 

• Paul Torremans, profesor de dreptul proprietății intelectuale, Universitatea din Nottingham (TBC) 
• Raquel Xalabarder, Catedràtica de Propietat Intellectual, Universitat Oberta de Catalunya 

(TBC) 
 

și doi reprezentanți ai GESAC: 
• Caroline Bonin, șefă a departamentului juridic, SACEM 
• Gábor Faludi, consilier extern pentru Artisjus, profesor asociat la Facultatea de Drept ELTE, 

Departamentul de Drept Civil 
 

Procedura de selecție/Date cheie 

1. Candidații trebuie să trimită formularul de înscriere și un rezumat al eseului (a se vedea 
partea privind formatul) pe care intenționează să îl prezinte, până cel târziu la data de 15 
noiembrie 2022; 

2. Juriul va face o primă selecție pe baza rezumatelor trimise de candidați. Rezultatul acestei 
selecții preliminare va fi comunicat candidaților în data de 15 decembrie 2022; 

3. Candidații preselecționați vor trebui să trimită rezumatul finalizat (a se vedea Formatul de 
prezentare) până cel târziu la data de: 15 februarie 2023; 

4. Juriul va selecta câștigătorul (câștigătorii), iar rezultatele vor fi comunicate candidaților în 
prima săptămână a lunii aprilie 2023. 

 
Juriul își rezervă dreptul de a nu desemna un câștigător în cazul în care calitatea eseurilor este considerată 
insuficientă. 

 
Contact: Întrebările, formularele de înscriere, rezumatele și eseurile pot fi trimise la alai.award@gesac.org 


