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Pe 16 iulie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc vizita de
lucru a delegației Inspectoratului Central pentru Reprimarea Fraudelor și Protejarea Calității
Produselor Agroalimentare (ICQRF) din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor din
Italia, care se află în Republica Moldova la invitația Oficiului Național al Viei și Vinului. Scopul vizitei a
fost familiarizarea cu sistemul de protecție a indicațiilor geografice din Republica Moldova.
Reprezentanții ICQRF s-au întâlnit cu Lilia Bolocan, Director general AGEPI. În cadrul întrevederii au
fost trecute în revistă ultimele evoluții înregistrate atât în sistemul indicațiilor geografice în
Republica Moldova, cât și în Uniunea Europeană. S-a relevat importanța și avantajele economice ale
produselor cu indicații geografice și denumiri de origine, potențialul înalt al țării noastre pentru
producerea unor produse competitive, cu valoare adăugată înaltă datorată originii geografice,
factorilor de mediu și celor umani. Totodată, au avut loc discuții privind asigurarea protecției
indicațiilor geografice, mecanismelor de certificare și control și măsurile de protecție aplicabile pe
piață, în mediul online și la frontierele vamale, inclusiv procedurile ex-officio etc. În cadrul întâlnirii,
au fost identificate, de asemenea, direcțiile prioritare ale colaborării cu autoritățile competente în
domeniul protecției indicațiilor geografice din Republica Moldova. În finalul întrevederii, părțile au
apreciat schimbul de informații de care au avut parte și s-au arătat deschise pentru organizarea altor
întruniri de acest gen.
Pe parcursul săptămânii, delegația ICQRF are planificate vizite și la alte autorități implicate în
sistemul de protecție a indicațiilor geografice, inclusiv la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor etc.
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