Catre www. Moldovacurata.md,
Dnei Viorica Zaharia
La solicitarea DVS, prin prezenta, Vă informez, că la 25.03.2020 Plenul Lărgit al CSJ RM a
respins recursul Procuraturii, menținând Hotărârea CA Chișinău prin care repetat mi-au fost
înlăturate atît mie, cît și dlui Vitalie Midari, director tehnic producere S.A. “Apă-Canal Chișinău“,
la fel suspendat din funcție în decembrie 2016, toate învinuirile.

Procurorul pe acest caz va raspunde pentru depasirea atributiilor de serviciu sau nu va raspunde.
Urmeaza sa vedem.
De altfel, cineva necesită să răspundă de acest Dosar Penal (DP), care la fel ține să-i dea o apreciere
justă organele competente la rind cu alte dosare cusute cu ață albă din ultima perioadă.
Remarc, că prima instanță și ulterior toți cei 10 judecători antrenați în judecarea acestui caz, au
menținut de fiecare dată cele invocate de noi încă în 2016, in cadrul urmăriirei penale. În cererea
mea din acea perioadă, adresată dlui pocuror-șef Procuraturii Anticorupție - V. Morari, am solicitat
clasarea dosarului penal la acea fază, pînă a fi trimis în judecată. Rezultatul a fost unul pe măsură,
când ultimul m-a catalogat la televiziune ca un infractor periculos.
Însă la moment n-am fost auzit, cauza fiind una banală, de care nu-mi puteam imagina la moment.
Din spusele tîrgului, declanșarea lui ține de solicitarea activă a conducerii Partidului Liberal (PL),
în cadrul unor ședințe din fosta coaliție de guvernământ (2016-2017), la care lua parte și o
reprezentantă remarcabilă a PL, în acea perioadă-președinte al consiliului de administrare și
ulterior director general al S.A. “Apă-Canal Chișinău“, in calitate de vice-președinte PL. Socot
oportun că aceste aspecte necesită a vi verificate de organele procuraturii la capitolul atac raider…
Imediat, după inițierea urmăririi penale, au fost antrenați în instrumentarea acestui dosar, conform
datelor din DP, 26 de procurori și ofițeri de urmăririe penală, cînd în cel legat de furtul miliardului
- doar 6…
Cazul a fost pe scară largă mediatizat concertat pentru a acoperi fărădelegile care se efectuau în
menegementul S.A. “Apă-Canal Chișinău“. De facto a fost un atac raider la această întreprinderede
de o importanță vitală pentru municipiu. Au fost schimbați toți directorii de profil și consiliul de
administrare, din 9 persoane care au fost înlocuiți cu fruntași din PL.

Actualmente, luînd în seamă că Hotărârea instanței superioare este irevocabilă, ultima atrage mai
multe efecte juridice, inclusiv necesarul sistării procesului de suspendare și repunerii atît a mele,
cît și a dlui V. Midari, în funcții cu achitarea salariului ratat pentru toata perioada suspendării
ilegale.
La sigur, la moment este destul de anevoios de a repara acțiunile anterior ilegal întreprinse, inclusiv
de persone care au fost retrase din conducerea întreprinderii. Altele deja s-au acomodat în scaunele
de conducere ale S.A. “Apă-Canal Chișinău“ și își dau seama că revenirea noasrtră în funcții va
impulsiona procesele de răspundere, inclusiv penală, urmare a acțiunelor lor ilegale conjugate de
comun acord cu procurorul de caz, pentru adevărata prejudiciere în proporții deosebit de mari a
S.A. “Apă-Canal Chișinău“.
Hotărârea Curții de Apel Chișinău, care de altfel a fost emisă circa un an în urmă, este cu efect de
executare obligatorie privind necesarul repunerii mele și a colegilor în activitate. Cu părere de rău,
conducerea întreprinderii grosolan a încalcat și încalcă Codul Muncii, alte acte legislative și
normative în vigoare, privind obligațiunele de executare, provocănd întrepinderii pierderi
financiare compensatorii zilnice (salariale etc), pierderi care nu țin vizibil de buzunarele actualei
conduceri ale întreprinderii, iar lor venituri salariale la fel zilnice...
Conform statutului S.A. “Apă-Canal Chișinău“, toate deciziile cu privire la suspendarea mea, au
fost adoptate prin emiterea ordinului semnat de din așa numită director general, având ca bază
Hotărârta Adunării Generale Extraordinare S.A. “Apă-Canal Chișinău“, care, de altfel, a fost
petrecută cu încălcări grave legislative, doar de o persoană-reprezentantul municipalității în S.A.
“Apă-Canal Chișinău“ (Procesele verbale nu sunt semnate de președinții Adunărilor Generale, care
n-au fost aleși și n-au asistat, fapt ce denotă ilegalitatea lor, deciziile adoptate n-au fost în scris
consultate cu viceprimarul de ramură, cum prevede Regulamentul CMC etc.).
Important - dânsul deține ilegal dreptul de a opera cu 100% acțiuni, proprietate Consiliului
Municipal Chișinău (CMC), întrucât a fost autorizat de municipalitate sa reprezinte acționarul în
cadrul Adunărilor generale ale acționarilor doar pentru un an-anul de gestiune - 2015...

Insă,

luând în seamă interesele cuplului Chirtoacă-Herța perioada de reprezentare a fost extinsă ilegal
de executivul Primăriei de fiecare dată-fără a consulta CMC. Organele procuraturii la fel necesită
să rețină aceste fărădelegi.

Interesul vital a fost obținerea controlului total în procesul de valorificare a celui mai mare credit
extern din domeniu - de 63 mln EU, oferit de BERD și BEI în caltate de investiții în S.A. “ApăCanal Chișinău“. Credit la care am avut un aport decisiv, mențiune care se probează cu mărturii
atât interne cât și externe. Tandemul respectiv doar au pus bețe-n roată, acțiuni care la fel se
probează.
Reprezentantul pachetului de 100% acțiuni, actualmente conduce Direcția juridică al CMC și
dânsul nu poate să nu-și dea seama de șirul de ilegalități comise și relatate mai sus. Luând în seamă,
că posibilități legale de nerepunere a noastră în activitate la moment nu-s. Tactica de zădarnicire
în mod și chip este miza, că luând în seama ultimele procese politice din țară - poate ceva se va
mai schimba pe parcurs...
Eu, în calitate de director general dețin un contract legal pentru un termen de 5 ani de activitate,
care expirînd la data de 11.02.2019 automat, conform clauzei contractuale, a fost pralungit pentru
următoarea perioadă de 5 ani, întrucât nici o parte n-a declarat preventiv necesitatea rezilierii lui.
Fiind suspendat, eu în această perioadă am fost nevoit să activez doar prin cumul, în calitate de
inginer-șef în cadrul Chișinău-Gaz, sediul cărei se regasește tot intr-o cladire și pe o adresă comună
cu S.A. “Apă-Canal Chișinău“. Nu necesita eforturi deosebite ca colegii să mă informeze de ceva
legal...
Mai mult ca atât, suspendarea ilegală a termenului contractual de către o parte, presupune ca minim
necesarul de prolongare a lui pentru perioada suspendării ilegale. Acțiuni simple, care nu necesită
studii juridice complexe...
Actualmente, fosta și actuala conducere S.A. “Apă-Canal Chișinău“, cît și reprezentantul
municipalității în S.A. “Apă-Canal Chișinău“, vor menționa, că ei nu duc nici o responsabilitate
de deciziile adoptate, luînd ca bază demersul respectiv al Procuraturii Anticorupție RM.
Important, că Procuratura Anticorupție RM emițînd demersul cu privire la suspendare s-a bazat
pe art.200 din Codul de Procedură Penală RM, unde se menționează, că deciziile și
responsabilitățile ce țin de suspendarea colaboratorilor le revin doar organelor de conducere ale
agenților economici și nu organelor de urmarire penală. Ultima, atrage după sine și obligațiunea
de achitare a tuturor compensațiilor salariale care la fel necesită a fi acoperite din contul S.A.

“Apă-Canal Chișinău“ și nu a Procuraturii (statului), conducerea cărei a emis propuneri de
constrîngere a persoanelor vizate mai sus.
În final, conform cadrului legal, solicit respectuos organelor de conducere ale S.A. “Apă-Canal
Chișinău“ să anuleze cât mai curând posibil ordinele de suspendare a mea, cât și a dn.V.Midari
pentru a ne relua activitatea și important de a stopa prejudicierea în continuum a întreprinderii.
Totodată, profitând de ocazie, propun conducerii municipalității de a trage la răspundere
disciplinară, ori după caz de solicitat organelor de drept-penal, a persoanelor care se fac vinovate,
luând în considerație prejudiciul care multiplu depășește nivelul stabilit de Codul Penal RM, la
capitolul-proporții deosebit de mari, produs din interes material și alte interese.
În aceste circumstanțe, la fel pe această cale, propun organelor competente ale statului să efectueze
cât mai curând posibil a unui audit specializat la S.A. “Apă-Canal Chișinău“, în special, a perioadei
de activitate atât a așa numitei director general, cât și a domnului reprezentant al acționarului
pentru a scoate în evidență «eroii» și a stopa speculațiile lor cu privire la activaitatea S.A. “ApăCanal Chișinău“ din această perioadă.

Cu respect,
Constantin Becciev,
director general S.A. “Apă Canal Chișinău”,
suspendat ilegal din activitate la 21.02.2017

