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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. 05/01-
355 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. 
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Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md 

Deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova

Ministerul Economiei 

Domnului Sergiu GAIBU 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Domeniul infrastructurii calităţii este un domeniu foarte important pentru asigurarea 

calităţii produselor comercializate pe teritoriul ţării noastre. Ca și în alte domenii unde 

Consiliul Concurenţei din păcate nu face faţă așteptărilor consumatorilor, aici tot persistă 

înţelegeri de cartel care aparent este asigurat de către protecţionismul funcţionarilor din cadrul 

Ministerului Economiei.  

În cadrul audienţei petiţionarul, Valeriu Savoi, conducătorul Organismului de 

Certificare a Produselor ”Inspecţie-Certificare-Calitate” din cadrul SRL ”ICC” denunţă mai 

mulţi funcţionari din cadrul ministerului și anume, Marian Mamei – Șef Direcţia 

Infrastructura Calităţii și Securitate Industrială, Viorica Bejan – Șef adjunct, Lidia Jitari – 

Consultant principal, Dragoș Macari – Director ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și 

Certificare” și Eugenia Spoială – Director al Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC în 

raport cu care există bănuielile rezonabile de oferire a protecţiei ilegale a agentului economic 

SRL „Centrul Tehnic pentru Securitatea Industrială și Certificare”. Un exemplu elocvent în 

acest sens reprezintă doamna Jitari Lidia, care ocupă funcţia de Consultant principal în 

Direcţia Infrastructura Calităţii și Securitate Industrială și membru al Consiliului de 

administrare al ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, iar soţul ei este salarizat de 

către SRL „Centrul Tehnic pentru Securitatea Industrială și Certificare”, confirmat prin 

declaraţia de averi și interese publicată.  

Acţiunile angajaţilor ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” sunt de natura să 

direcţioneze agenţii economici care necesită servicii de certificare la un singur agent economic, 

la SRL „Centrul Tehnic pentru Securitatea Industrială și Certificare”. 

Mecanismul descris mai sus lucrează în felul următor: Organismele de Certificare care 

se adresează pentru încheierea unui contract pentru serviciile de încercări de laborator cu ÎS 

„Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” sunt ignoraţi și fără nici o explicaţie nu se 
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încheie contract cu ei și nu pot îndrepta clienţii săi pentru încercări de laborator la ÎS „Centrul 

de Metrologie Aplicată și Certificare”, tot în același timp, clienţii care se adresează direct ÎS 

„Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” pentru aceste servicii sunt direcţionaţi la SRL 

„Centrul Tehnic pentru Securitatea Industrială și Certificare” pentru a încheia un contract 

pentru servicii de certificare după care cu îndreptare să se reîntoarcă la ÎS „Centrul de 

Metrologie Aplicată și Certificare” pentru a putea beneficia de servicii de încercări de laborator.   

În acest context, neavând un contract încheiat între Organismul de Certificare a 

Produselor ”Inspecţie-Certificare-Calitate” și ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” 

care deţine unicul laborator de încercări a echipamentelor electrice, primul este lipsit de 

acreditarea pe domeniul certificarea echipamentelor electrice prin suspendare de către Centrul 

Naţional de Acreditare MOLDAC. 

Petiţionarul anexează mai multe dovezi în acest sens și este dispus să explice situaţia 

detaliat la solicitarea Dumneavoastră. 

Din acest considerent, în baza articolului 17 alin. (6) și articolului 22 din Legea nr. 39-

XIII din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament, rog să examinaţi informaţia 

prezentată în anexele acestui demers conform competenţei și sub toate aspectele juridice 

pentru  elucidarea obiectivă a situaţiei din acest domeniu și a soluţiona problema existentă în 

conformitate cu cadrul legal.  

Despre acţiunile întreprinse rog să mă informaţi inclusiv la adresa electronică: 

Dorian.Istratii@parlament.md. 
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Cu respect,           Deputat în Parlament 

Dorian ISTRATII 
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