Dlui Viorel Tureac
Procuror al mun. Bălți,
de la militarul prin contract al
Armatei Naționale,
colonel Veaceslav Rusu,
dom. mun. Bălți, str. Boris
Glavan, 31, ap. 42,
tel. 797 07 345
DENUNȚ
în ordinea art. 263 Cod procedură penală
Despre faptul unei eventuale răspundere ce o port în cazul unui denunţ
intenţionat calomnios, conform art. 311 Cod penal, îmi este cunoscut.
_____________________
Subsemnatul, Veacelsav Rusu, inculpat în cauza penală de învinuire în
săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 370 alin. (2) Cod penal, care se examinează
în prezent de către Judecătoria militară Chișinău, luînd cunoștință, în instanța de
fond, cu materialele cauzei penale prezente la f.d. 127 – 141 vol. III, în care se
conțin copiile documentelor de predare a tehnicii militare de tip transportor
amfibiu blindat de model TAB 71 M, autentificate cu semnătura șefului statului
major al Brigăzii 1 Infanterie motorizată, colonel Vladislav Robu, am constat că,
de către comandamentul Brigăzii 1 infanterie motorizată dislocată pe str. 31
august, 24, mun. Bălți și alte persoane cu funcție de răspundere al acestei unități
militare, în perioada lunii decembrie 2015, prin abuz de serviciu, presupun că, în
scopul tăinuirii faptului neexecutării obligațiunilor de serviciu de către militarii
prin contract al Brigăzii 1 infanterie motorizată, lt. Roman Grițco, lt. Rodion Zmeu
și căpitan Andrei Cojuhari, la transmiterea în data de 03.09.2015 a tehnicii militare
din unitatea militară – Brigada 1 Infanterie motorizată în unitatea militară – Baza
militară de instruire a Armatei Naționale, dislocată în preajma satului Bulboaca
raionul Anenii Noi, exprimată în neîntocmirea actelor stării tehnice la ziua
predării – primirii a trei unități de blindate: TAB 71 M cu nr. de serie 605D12209
și nr. de bord 107; TAB 71 M cu nr. de serie 801D12007 și nr. de bord 102 și TAB
71 M cu nr. de serie 208D12050 și nr. de bord 206; cît și în scopul nepedepsirii
disciplinare celor nominalizați pentru a-i favoriza ilegal în cariera de serviciu
militar prin acordarea gradelor militare următoare și/sau avansarea în diferite
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funcții, cît și altor favori, a fost organizată și săvîrșită, presupun în complicitate cu
cei nominalizați supra, falsificarea actelor stării tehnice a acestor unități de tehnică
militară, prin întocmirea în luna decembrie 2015 a acestor acte și anume: 1. actul
stării tehnice nr. 270 din 16.12.2015 la TAB 71 M cu nr. de serie 605D12209 și nr.
de bord 107, întocmit și semnat de către comandantul companiei 1 motorizată, lt.
Roman Grițco și ofițer serviciu (tehnică auto și blindate) S4 secție logistică,
căpitan Andrei Cojuhari, ambii din cadrul Brigăzii 1 Infanterie motorizată; 2. actul
stării tehnice nr. 224 din 16.12.2015 la TAB 71 M cu nr. de serie 801D12007 și
nr. de bord 102, întocmit și semnat de către comandantul companiei 1 motorizată,
lt. Roman Grițco și ofițer serviciu (tehnică auto și blindate) S4 secție logistică,
căpitan Andrei Cojuhari, ambii din cadrul Brigăzii 1 Infanterie motorizată; 3. actul
stării tehnice nr. 271 din 16.12.2015 la TAB 71 M cu nr. de serie 208D12050 și nr.
de bord 206 întocmit și semnat de către comandantul companiei 2 motorizată, lt.
Rodion Zmeu și ofițer serviciu (tehnică auto și blindate) S4 secție logistică, căpitan
Andrei Cojuhari, ambii din cadrul Brigăzii 1 Infanterie motorizată; apoi aplicate pe
aceste acte, din numele meu, în calitate de comandant al unității militare în cauză,
funcție pe care deja nu o mai dețineam din 25.11.2015, semnături false, prin
metoda de imitație a semnăturii mele, apoi, fiind aplicate pe semnăturile în cauză,
ștampilele cu blazon a Brigăzii 1 Infanterie motorizată, astfel, cauzînd intereselor
de serviciu daune în proporții considerabile prin încălcarea majoră a ordinii
stabilite de exercitare a serviciului militar, disciplinei militare și subminarea
autorității funcției comandantului de unitate militară.
Reieșind din cele expuse,
S O L I C I T:
Începerea urmăririi penale pe faptul enunțat conform semnelor constitutive
ale infracțiunii prevăzute de art. 370 alin. (1) Cod penal.

Mijloace de probă:
1. ordinul de distribuție nr. 37/151 datat cu luna septembrie 2015 eliberat
pentru unitatea de tehnică militară de model TAB 71 M cu nr. de serie
605D12209 și nr. de bord 107, se păstrează în Serviciul auto blindate S4
Secție logistică stat major al Brigăzii 1 Infanterie motorizată dislocată pe
str. 31 august, 24, în mun. Bălți (copia se anexează);
2. actul stării tehnice nr. 270 din 16.12.2015 la TAB 71 M cu nr. de serie
605D12209 și nr. de bord 107, întocmit și semnat de către comandantul
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companiei 1 motorizată, lt. Roman Grițco și ofițer serviciu (tehnică auto
și blindate) S4 secție logistică, căpitan Andrei Cojuhari, ambii din cadrul
Brigăzii 1 Infanterie motorizată, se păstrează în Serviciul auto blindate
S4 Secție logistică stat major al Brigăzii 1 Infanterie motorizată dislocată
pe str. 31 august, 24, în mun. Bălți (copia se anexează);
3. ordinul de distribuție nr. 37/152 datat cu luna septembrie 2015 eliberat
pentru unitatea de tehnică militară TAB 71 M cu nr. de serie 801D12007
și nr. de bord 102 se păstrează în Serviciul auto blindate S4 Secție
logistică stat major al Brigăzii 1 Infanterie motorizată dislocată pe str. 31
august, 24, în mun. Bălți (copia se anexează);
4. actul stării tehnice nr. 224 din 16.12.2015 la TAB 71 M cu nr. de serie
801D12007 și nr. de bord 102 întocmit și semnat de către comandantul
companiei 2 motorizată, lt. Roman Grițco și ofițer serviciu (tehnică auto
și blindate) S4 secție logistică, căpitan Andrei Cojuhari, ambii din cadrul
Brigăzii 1 Infanterie motorizată, se păstrează în Serviciul auto blindate
S4 secție logistică stat major al Brigăzii 1 Infanterie motorizată dislocată
pe str. 31 august, 24, în mun. Bălți (copia se anexează);
5. ordinul de distribuție nr. 37/153 datat cu luna septembrie 2015 eliberat
pentru unitatea de tehnică militară TAB 71 M cu nr. de serie 208D12050
și nr. de bord 206, se păstrează în Serviciul auto blindate S4 Secție
logistică stat major al Brigăzii 1 Infanterie motorizată dislocată pe str. 31
august, 24, în mun. Bălți (copia se anexează);
6. actul stării tehnice nr. 271 din 16.12.2015 al TAB 71 M cu nr. de serie
208D12050 și nr. de bord 206 întocmit și semnat de către comandantul
companiei 2 motorizată, lt. Rodion Zmeu și ofițer serviciu (tehnică auto
și blindate) S4 secție logistică, căpitan Andrei Cojuhari, ambii din cadrul
Brigăzii 1 Infanterie motorizată, se păstrează în Serviciul auto blindate
S4 secție logistică stat major al Brigăzii 1 Infanterie motorizată dislocată
pe str. 31 august, 24, în mun. Bălți (copia se anexează);
7. nota informativă nr. 991 din 24.08.2016 eliberată de către comandatul
Brigăzii 1 Infanterie motorizată prin care se confirmă că la 25.11.2015,
eu, colonel Veaceslav Rusu, am predat funcția de comandant al Brigăzii
1 Infanterie motorizată, se păstrează în materialele cauzei penale în
Judecătoria militară Chișinău (copia se anexează);
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8. Ordinul pe unitate din 01 - 02.09.2015 privind detașarea tehnicii militare
și a militarilor din Brigada 1 Infanterie motorizată la Baza militară de
instruire s. Bulboaca r-l Anenii Noi, care se păstrează în Secția evidență a
Brigăzii 1 Infanterie motorizată, și delegațiile de deplasare a militarilor,
care se păstrează în Secția financiară a Brigăzii 1 Infanterie motorizată.
9. extrasele din ordinele Ministrului Apărării privind acordarea în vara
anului 2016 a următorului grad militar – locotenent major, militarilor
Roman Grițco, Rodion Zmeu, se află în stat major al Brigăzii 1 Infanterie
motorizată;
10. ordinul Ministrului Apărării privind numirea prin avansare a lt. Grițco
Roman la o funcție cu statut de interimat pentru o perioadă de 4 luni cu
numirea ulterioară permanentă în această funcție, în baza prezentării ce a
fost înaintată de către comandamentul unității militare – Brigada 1
Infanterie motorizată, se află în unitatea nominalizată;
11. Raportul datat cu luna mai 2016 al comandatului batalionului 11
motorizat al Brigăzii 1 Infanterie motorizată, maior Ghenadie Zara,
privind necesitatea numirii cercetării administrative (cercetării de
serviciu) pe faptul inducerii în eroare a acestuia de către militarii prin
contract din cadrul fostei sale subunități, Roman Grițco, Rodion Zmeu,
privind transmiterea tehnicii militare nominalizate supra și cu raportarea
eronată despre întocmirea actelor de stare a tehnicii, semnarea acestora și
transmiterea actelor în cauză în serviciul auto și blindate;
12. materialele cercetării administrative efectuate în baza raportului
menționat al maiorului Ghenadie Zara, prin care se probează faptul
examinării neobiective a raportului acestuia și mușamalizarea faptului
falsificării actelor stării tehnice nominalizate, se păstrează în Secția
evidență a Brigăzii 1 Infanterie motorizată;
13. Potrivit celor relatate de către maior Zara, la finalizarea cercetării
administrative, i-a fost adus la cunoștință de către comandantul Brigăzii 1
Infanterie motorizată, colonel Valeriu Chilaru, că raportul depus este
neîntemeiat, ceea ce denotă că comandantul Brigăzii 1 Infanterie
motorizată, colonel Chilaru, a fost cointeresat personal de a mușamaliza
faptele de evidentă falsificare a actelor stării tehnice nominalizate și
nepedepsirea persoanelor vinovate;
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14. Menționez că, a cîte un exemplar al actelor stării tehnice falsificate au
fost scanate și expediate în Baza militară de instruire ”Bulboaca” prin
intermediul telegrafistului de serviciu S6 Comunicații a Brigăzii 1
Infanterie motorizată la data de 19.01.2016 prin rețeaua internă a Armatei
Naționale ”Nistru, Prut”. Informația despre transmitere este reflectată în
registrul S6 Comunicații al Brigăzii cît și în baza de date al rețelei
interne ”Nistru, Prut”. Faptul primirii în luna ianuarie 2016 a actelor
scanate îl poate confirma șeful serviciului tehnică auto și blindate S4
secție logistică al Bazei militare de instruire ”Bulboaca”, căpitan Sergiu
Lipatov. Circumstanțele enunțate probează faptul întocmirii actelor stării
tehnice a TAB – urilor după plecarea mea din funcție, adică perioada
decembrie 2015 – 19.01.2016.
15. În vol. 2 f.d. 47 – 61 al cauzei penale ce se examinează în Judecătoria
militară Chișinău sunt anexate copiile autentificate de către fostul
procuror din cadrul Procuraturii militare Bălți, Oleg Rusu, a ordinelor de
distribuție și acte stării tehnice al TAB – urilor fără nr. și dată în care sunt
aplicate semnăturile militarilor menționați, fără aplicarea semnăturii
mele, ceea ce denotă că inițial procurorul care a exercitat urmărirea
penală în privința mea, a obținut un set de documente: necompletate cu
dată, nr. și semnătura mea, iar ulterior a ridicat în cadrul urmăririi penale
alt set completat, inclusiv cu semnăturile mele evident false, fapt ce
probează că, pe documentele în cauză au fost aplicate semnăturile din
numele meu deja după plecarea din funcție (se anexează);
16. Din unele surse am primit informația precum că, șeful S4 Cojuhari
Andrei, a recunoscut cuiva neoficial faptul că, documentele nominalizate
falsificate ce se păstrează în serviciul său – auto și blindate stat major al
Brigăzii 1 Infanterie motorizată, au fost falsificate la ordinul
comandamentului Brigăzii 1 Infanterie motorizată.
17. Prin urmare, în scopul probării celor enunțate, solicit audierea celor
nominalizați, inclusiv a militarilor prin contract al Brigăzii 1 Infanterie
motorizată, Cojuhari Andrei, Zmeu Rodion, Roman Grițco și Nastas
Alexandru, care figurează de asemenea în materialele cercetării
administrative, cît și a comandantului Brigăzii 1 Infanterie motorizată și
șefului stat major al Brigăzii, colonel Vladislav Robu, imediat după
ridicarea documentelor menționate, pentru a evita o coeziune dintre
aceștia în scopul ascunderii adevărului.
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18. De asemenea, în cazul în care va fi dispusă recunoașterea în calitate de
bănuit a comandantului Brigăzii 1 Infanterie motorizată, colonel Valeriu
Chilaru sau altor persoane cu funcții de răspundere din cadrul acestei
unități militare, solicit adresarea către Ministerul Apărării a demersului în
vederea trecerii acestora la dispoziție în subordinea comandatului altei
structuri militare a Armatei Naționale, în temeiul lit. c) alin. (4) art. 32 al
Legii cu privire la statutul militarilor nr. 162-XVI din 22.07.2005, în
scopul evitării unei eventuale influențe negative asupra martorilor –
militari din cadrul unității militare aflați în subordinea acestora.

colonel

Veaceslav Rusu
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