Nr.10-4632 din 11.10.2021

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Dorian ISTRATII

Stimate Domnule Deputat,
Urmare demersului, DI nr. 05/01-355 din 19 august 2021, în cadrul ministerului
s-a luat act de riscurile de integritate și conflictele de interese potențiale. Acestea vor
fi evaluate în cadrul sistemului de control intern managerial în conformitate cu
cerințele Legii 229/2010. Informațiile prezentate vor fi luate în considerare la
înaintarea propunerilor către Agenția Proprietăți Publice, privind desemnarea
funcționarilor în consilii de administrație ale întreprinderilor de stat și societăților
comerciale cu cota statului în capitalul social.
Urmare reorganizării Ministerului Economiei și Infrastructurii prin divizare și
creare a Ministerului Economiei, se întreprind acțiuni privind implementarea
capitolului III „Conflictul de interese şi modul de soluționare a acestuia” din Legea
133/2016, unde funcționarii publicii sunt obligați să declare conflictele de interese
reale.
Totodată demersul enunțat, a fost readresat, conform competențelor și accesul la
informații, prin scrisoarea nr.16-4466 din 24.09.2021, către Consiliul Concurenței și
Autoritatea Națională de Integritate (copie anexată).
Subsecvent menționăm că, a fost revizuit dosarul personal al Directorului
Centrului Național de Acreditare MOLDAC, Doamna Eugenia SPOIALĂ, aceasta a
fost angajată în bază de concurs în perioada anului 2013, cu încheierea unui contract
de management pentru o perioadă de 5 ani, care ulterior a fost prelungit de 2 ori, în
anul 2018 pentru perioada de 1 (un) an de zile și în anul 2019 pentru perioada de 2
ani, care expiră în data de 31 decembrie 2021.
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Ministerul Economiei
al Republicii Moldova

Nr.16-4466 din 24.09.2021

Consiliu Concurenței
Autoritatea Națională de Integritate

În temeiul art.74., Cod Administrativ, se transmite spre examinare conform
competenților, demersul Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, nr. 05/01355 din 19 August 2021, dl. Dorian ISTRATII, referitor la examinarea notelor
informative a organismului de certificare a produselor ”Inspecție Certificare Calitate”.
Despre rezultatul examinării rugăm informarea ministerului, în termen proxim.
Demersul și notele informative se anexează.
Anexă: 10 file.

Ministru

Sergiu GAIBU

Stratila Sergiu 022-250-534

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64
E-mail: secretariat@mei.gov.md Pagina web: www.mei.gov.md

CONSILIUL CONCURENTEI
'

COBET ITO KOHKYPEHIJ;:UH
COMPETITION COUNCIL

Republica Moldova, MD-2001 , Chişnău
bd. Ştefan
cel Mare ş i Sfânt, nr.73/1
tel: +373 (22) 274 565, 273 443 ; fax : +373 (22) 270 606; E-mail:office@competition.md; www.competition.md

Nr. AAP-02/229-1604 din „06" octombrie 2021
la nr.16-4466 din 24. 09.2021

Domnului Sergiu GAIBU
Ministru al Economiei

Stimate domnule GAIBU,

Prin prezenta, Consiliul
Concureţi,

Vă

nr.16-4466 din 24. 09 .2021, privind
Certificare a Produselor
„Inspecţi-Crtfa

- Calite"

fi
informată

Organismului de
către

este în proces de
nr.183 din 11.07.2012.

conureţi

întreprinse de
acţiunlor

sesizarea Dvs. cu
că

reclamate de
acţiunle

. examinare în limitele stabilite de Legea
Despre rezultatul

informează

către

Consiliul
Concureţi,

Veţi

ulterior.
Cu respect,

Ion MAXIM
Viceprşdnt

Ex. Mihaela TELEMA N
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