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CAPITOLUL  I 

DESCRIEREA  SITUAŢIEI 

Republica Moldova a adoptat o Strategie Națională pentru Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului pentru anii 2013–2017 

prin Legea Nr. 130 din 6 iunie 2013. Strategia a inclus, de asemenea, un Plan de 

Acțiune detaliat pentru a fi implementat de către 13 instituții publice. Anterior, 

în 2007 și 2009, au fost adoptate două strategii CSB/CFT pe termen mai scurt. 

În Strategia 2013-2017 au fost definite patru obiective strategice, elaborate în 

rezultatul evaluării MONEYVAL realizată în 2011-2012: 

1. Consolidarea sistemului de prevenire; 

2. Optimizarea regimului de combatere; 

3. Asigurarea cooperării naționale și internaționale; 

4. Asigurarea  transparenței  și  feedback-ului  măsurilor  care  vizează  

prevenirea  și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. 

Strategia 2013-17 a fost implementată printr-un plan de acțiune 

comprehensiv, care a fost finalizat cu succes în 2017, când a fost elaborată noua 

lege CSB/CFT și realizată Evaluarea Națională a Riscurilor (ENR). 

Pe lângă adoptarea Planului de Acțiuni ENR, există evoluții semnificative 

care urmează a fi luate în considerare în legătură cu SPCSB și noua Lege 

CSB/CFT. 

1. Schimbarea statutului SPCSB în conformitate cu noua Lege, care este 

acum organizat în calitate de structură independentă, decât ca o unitate 

autonomă a Centrului Național Anticorupție. SPCSB are acum un rol mai 

strategic și este organizat în conformitate cu două obiective majore: Prevenirea 

(inclusiv conformitatea și cooperarea internațională) și Investigația Financiară 

(inclusiv analiza operațională și strategică). SPCSB este acum responsabil 

pentru supravegherea unor sectoare (entități) raportoare pentru CSB/CFT – 

companii de leasing, agenți imobiliari și comercianți de mare valoare. Acestea 

sunt progrese pozitive, care vor necesita însă timp și efort pentru a se consolida. 

2. Noua Lege CSB/CFT (Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire 

la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului) a fost 

aprobată de Parlament în decembrie 2017 și a avut ca rezultat schimbarea 

instrucțiunilor și Ghidurilor (de exemplu, identificarea tranzacțiilor suspecte, 

identificarea Persoanelor Expuse Politic), pe care le utilizează în procesul de 

lucru sectoarele (entitățile) raportoare și autoritățile de supraveghere a CSB. 

Există o anumită îngrijorare în sectorul privat, în care, deși a existat o bună 

consultare în ceea ce privește elaborarea noii Legii, nu a fost oferită o perioadă 

de grație suficientă pentru faza de implementare, lăsându-l vulnerabil în fața 
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acțiunii de executare (aplicare a legii). Trebuie, de asemenea, menționat faptul 

că Uniunea Avocaților și-a exprimat opoziția cu privire la includerea avocaților 

în Legea CSB/CFT, fiind de părere că aceștia dețin resurse și expertiză 

insuficiente pentru a acționa în calitate de supraveghetori în temeiul legii. 

De asemenea, Republica Moldova este supusă unei evaluări de către 

Comitetul MONEYVAL, Organismul Regional de tip GAFI, cu vizita la fața 

locului în octombrie 2018. SPCSB (UIF) a fost coordonatorul acestui exercițiu, 

care necesită finalizarea a două documente de lungă durată referitoare la 

conformitatea tehnică și eficacitatea regimului CSB/CFT. Vor exista, de 

asemenea, grupuri de lucru și sesiuni de formare pentru pregătirea vizitei la fața 

locului. Raportul de Evaluare, inclusiv recomandările evaluatorilor, va fi adoptat 

într-o Sesiune plenară MONEYVAL, estimativ la jumătatea anului 2019. 

Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 

terorismului pentru anii 2019–2023 (în continuare – Strategie), care va fi în 

proces de elaborare și consultare pe parcursul perioadei de evaluare, ar trebui să 

anticipeze, cât mai mult posibil, constatările evaluării dar va trebui să fie 

suficient de flexibilă pentru a adopta măsuri de redresare care să răspundă 

recomandărilor în mod corespunzător. 

Un alt progres important este demararea în toamna anului 2018 a 

Proiectului Twinning „Consolidarea sistemului de prevenire și combatere a 

spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, finanțat de 

către Uniunea Europeană. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la 

consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor din 

Republica Moldova în corespundere cu standardele Uniunii Europene și bunele 

practici internaționale în domeniu. 

În aceste condiții a apărut necesitatea elaborării unei noi Strategii 

Naționale de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării 

Terorismului 2019 – 2023, care va lua în considerare constatările ENR și, de 

asemenea, va aborda eficiența regimului CSB/CFT, conform metodologiei de 

evaluare curente a GAFI
1
, precum și recomandările celei de-a V-a runde de 

evaluare a Comitetului MONEYVAL.  

Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 

terorismului pentru anii 2019 - 2023 (în continuare – Strategia CSB/CFT) 

reprezintă un document de politici publice pe termen mediu, pentru  o  perioadă  

de  cinci  ani.  Aceasta  va  consta  dintr-un  obiectiv  general  global  (o 

„viziune”) și o serie de Obiective Strategice mai specifice (OS-uri), care descriu 

situația ideală, pe care noua Strategie va trebui să le realizeze. 

 

                                                 
1
 GAFI, 2013, G A F I Me to d o lo g ia p e ntr u e v a lua r e a co nfo r m ită ții cu Re co m a nd ă r ile G A F I ș i e fi cie nța s is te m e lo r CSB/CFT, accesat la 1 

septembrie 2018 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html
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CAPITOLUL  II 

DEFINIREA  PROBLEMEI 

Fluxurile de bani iliciţi pot deteriora integritatea, stabilitatea şi reputaţia 

sectorului financiar şi pot ameninţa dezvoltarea economiei naţionale, iar 

terorismul subminează însăşi temeliile societăţii noastre.  

Spălarea banilor şi finanţarea terorismului sunt fenomene strîns legate de 

economia tenebră și percepute ca activităţi desfăşurate cu încălcarea normelor 

juridice şi economice. Crima de spălare a banilor necesită o infracţiune primară, 

profitabilă, însoţită de intenţia de a ascunde veniturile infracţiunii sau de a 

continua infracţiunea criminală.  

Terorismul poate fi finanţat atît din veniturile provenite din activităţi 

ilicite, cît şi din mijloacele obţinute în urma desfăşurării unor activităţi legale 

(de obicei, organizaţii de caritate), ceea ce face dificilă depistarea fondurilor 

destinate organizaţiilor teroriste internaţionale.  

Comunitatea internaţională, alertată de amploarea şi consecinţele 

fenomenelor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, este în permanenţă 

în proces de perfecţionare a cadrului legal, menite a preveni şi combate aceste 

pericole. 

Luînd în considerare integrarea rapidă a Republicii Moldova în sistemul 

financiar global, aceste tendinţe sunt caracteristice și țării noastre, fapt care 

determină întreprinderea unor acţiuni adecvate din partea autorităţilor 

competente în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Astfel, amendamentele care au avut loc în legislaţia naţională cu privire la 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,  care au atras 

operarea unor schimbări sistemice au fost impuse de aprobarea de către Grupul 

de Acţiune Financiară Internaţională (FATF/GAFI) a unui nou set de standarde 

internaţionale în domeniu şi de aprobarea Directivei 2015/849 a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 

scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a 

Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi 

de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.   

Luînd în considerare faptul că Comitetul MONEYVAL este membru 

asociat al FATF/GAFI, ţările membre urmează să implementeze prevederile 

recomandărilor menționate, acestea fiind periodic evaluate. 

În perioada 01-12 octombrie 2018, Republica Moldova, ca membră a 

Comitetului MONEYVAL, a fost supusă celei de-a V-a runde de evaluare 

privind implementarea celor 40 Recomandări FATF. Astfel, concluziile şi 
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recomandările incluse în Raportul de evaluare de asemenea vor servi drept temei 

pentru formularea soluţiilor care se vor regăsi în Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei. 

Totodată, la elaborarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi 

combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului au fost luate în considerare 

rezultatele Raportului de evaluare naţională a riscurilor, aprobat prin Ordinul 

Directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 40R din 14.03.2017. 

Astfel, măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 

terorismului, atunci când sunt implementate eficient, atenuează efectele negative 

ale activităţii economice criminale şi promovează integritatea şi stabilitatea 

pieţei financiare. 

 

CAPITOLUL  III 

PRINCIPIILE  DE  BAZĂ 

1. Principiul respectării drepturilor omului 

Acţiunile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 

terorismului vor fi întreprinse cu respectarea deplină a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, consacrate atît prin Constituţia Republicii Moldova, 

cît şi prin instrumentele juridice internaţionale, îndeosebi prin Declaraţia 

universală a drepturilor omului (1948) şi Convenţia europeană pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950). 

2. Principiul legalităţii  

Strategia urmăreşte executarea corectă şi eficientă a legilor, a actelor 

normative subordonate legii şi a convenţiilor internaţionale care reglementează 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Fiind un instrument de 

implementare a cadrului normativ respectiv, Strategia nu poate să conţină măsuri 

sau acţiuni care să contravină acestuia. 

3. Principiul eficienţei 

Fiecare instituţie responsabilă de executarea Strategiei are sarcina de a-și 

îmbunătăţi activitatea în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 

finanţării terorismului, în limitele competenţelor, prin distribuirea optimă a 

resurselor limitate către sectoarele cu risc sporit.  

4. Principiul oportunităţii  

Toate acţiunile din planurile anuale urmează a fi executate calitativ şi în 

termen.  

Acest principiu urmează a fi respectat întocmai, deoarece obiectivele au 

conexiuni directe şi indirecte, iar în cazul în care unele acţiuni vor fi realizate 

necalitativ sau cu depăşirea termenelor, va fi întrerupt lanţul logic de acţiuni, 

fapt care va afecta în final rezultatul scontat. 



 
PROIECT 

 

8 
 

Acest proiect a fost elaborat cu suportul comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei 

în cadrul proiectului „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" (CLEP) 

 

5. Principiul aplicării tehnologiilor performante  

În condiţiile modernizării metodelor şi mijloacelor utilizate de către 

infractori, evoluţia tehnologiilor avansate, inclusiv a celor informaţionale, şi 

consolidarea capacităţilor profesionale pentru contracararea infracţiunilor de 

spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, precum şi a infracţiunilor 

predicat, sînt strict necesare.  

6. Principiul interacţiunii şi colaborării  

Succesul activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi 

finanţării terorismului depinde direct de capacitatea de a face schimb de date, 

atît la nivel naţional cît şi internaţional.  

Totodată, nivelul de interacţiune, atît la etapa iniţială cît şi la etapa 

urmăririi penale, este decisiv în procesul de combatere a acestor infracţiuni 

complexe.  

Mai mult decît atît, Strategia îşi propune să devină un instrument de 

cooperare între toate instituţiile de stat, organizaţiile nonguvernamentale şi cele 

internaţionale care au drept finalitate combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului.  

7. Principiul transparenţei 

Strategia are drept scop dezvoltarea unui sistem financiar şi comercial 

transparent, bazat pe reguli, previzibil şi nediscriminatoriu. Transparenţa 

Strategiei va spori credibilitatea autorităților în fața societăţii şi va fortifica 

colaborarea societății cu autoritățile în implementarea unor programe noi de 

importanţă naţională. 

 

 

CAPITOLUL  IV 

COMPONENTELE-CHEIE  ALE  STRATEGIEI 

Componentele-cheie ale Strategiei sunt viziunea, misiunea, obiectivele 

strategice, măsurile specifice și corelarea acestora cu rezultatele imediate. 

Viziunea Strategică 

Regimul CSB/CFT al Republicii Moldova respectă standardele 

internaționale și protejează sistemul financiar și economia de amenințările de 

spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Aceste infracțiuni și infracțiunile 

predicat pe care le facilitează sunt dăunătoare persoanelor și economiei naționale 

și vor fi detectate și urmărite într-o manieră coordonată, iar veniturile obținute 

din activitatea infracțională vor fi confiscate de la infractori folosind toate 

mijloacele legale. 

Definirea Misiunii 

Misiunea Strategiei CSB/CFT  constă în sprijinirea eforturilor Republicii 

Moldova de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului prin: 
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1) Îndrumarea analizei de risc și a cooperării inter-instituționale în 

domeniul CSB / CFT; 

2) Furnizarea de informații financiare în timp util și relevante în sprijinul 

investigațiilor și urmăririlor penale în domeniul spălării banilor și a 

finanțării terorismului; 

3) Sporirea înțelegerii sectoarelor raportoare cu privire la spălarea banilor 

și finanțarea terorismului prin furnizarea de rapoarte de tipologie și 

metodologie de înaltă calitate; 

4) Consolidarea cooperării internaționale în domeniul CSB/CFT, prin 

participarea la forumuri internaționale și schimburi de informații cu 

partenerii. 

Obiectivele Strategice  

1) Asigurarea faptului că înțelegerea riscurilor spălării banilor și finanțării 

terorismului în Republica Moldova este actuală și cuprinzătoare; 

2) Asigurarea faptului că regimul CSB/CFT reflectă standardele 

internaționale și abordează în mod adecvat riscurile CSB/FT în 

Republica Moldova; 

3) Asigurarea faptului că veniturile provenite din activitatea 

infracțională/finanțarea terorismului sunt împiedicate să intre în 

sectorul financiar și în alte sectoare sau sunt detectate și raportate de 

către aceste sectoare; 

4) Asigurarea faptului că amenințările la nivel național și internațional 

privind spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt detectate și 

înlăturate, iar infractorii sunt sancționați și privați de veniturile ilicite. 

 

Aceste obiective strategice sunt strâns aliniate la cele trei Rezultate 

Intermediare definite în Metodologia GAFI ca fiind scopurile cheie ale unui 

sistem CSB/CFT. Tabelul 1 de mai jos stabilește această relație la nivel înalt 

(deși OS 2 se aplică, de fapt, aspectelor tuturor celor trei Rezultate Intermediare, 

deoarece acesta asigură faptul că există acordurile instituționale, de reglementare 

și juridice corespunzătoare în vigoare pentru îndeplinirea cerințelor). 

 
Rezultat Intermediar GAFI Obiective Strategice 
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Politica, coordonarea și cooperarea 

atenuează riscurile spălării de bani și 

finanțării terorismului. 

1. Asigurarea faptului că înțelegerea 

riscurilor spălării de bani și finanțării 

terorismului pentru Republica Moldova 

este actuală și cuprinzătoare. 

2. Asigurarea faptului că regimul 

CSB/CFT reflectă standardele 

internaționale și abordează în mod 

adecvat riscurile SB/FT în Republica 

Moldova. 

Veniturile provenite din activitatea 

infracțională și fondurile în sprijinul 

terorismului sunt împiedicate să intre în 

sectorul financiar și în alte sectoare sau 

sunt detectate și raportate de către 

aceste sectoare. 

3. Asigurarea faptului că veniturile 

provenite din activitatea 

infracțională/finanțarea  terorismului sunt 

împiedicate să intre în sectorul financiar 

și în alte sectoare sau sunt detectate și 

raportate de către aceste sectoare. 

Amenințările privind spălarea banilor 

sunt detectate și distruse, iar infractorii 

sunt sancționați și privați de veniturile 

ilicite.  

Amenințările privind finanțarea 

terorismului   sunt   detectate   și   

distruse, teroriștii sunt privați de resurse și 

persoanele care finanțează terorismul sunt 

sancționate, contribuind prin aceasta la 

prevenirea actelor de terorism. 

4. Asigurarea faptului că amenințările la 

nivel național și internațional privind 

spălarea banilor și finanțarea 

terorismului sunt detectate și  distruse, iar 

infractorii sunt sancționați și privați de 

veniturile ilicite. 

Tabel 1. 

 

În sine, astfel de OS-uri și Rezultate sunt de un nivel prea înalt pentru a 

identifica acțiunile specifice care trebuie luate și măsurile de succes. Prin 

urmare, în cadrul fiecărui Obiectiv Strategic sunt identificate diverse măsuri, pe 

baza stării actuale a regimului CSB/CFT din Republica Moldova. Aceste măsuri 

sunt aliniate la cele 11 Rezultate Imediate din Metodologia GAFI, care 

reprezintă obiectivele cheie pe care ar trebui să le atingă un sistem CSB/CFT 

eficient (a se vedea Secțiunea 1.9 din Metodologia GAFI). 

Pentru evaluarea eficacității împotriva acestor Rezultate vor fi utilizați 

indicatori de monitorizare. Astfel, pentru fiecare măsură identificată în cadrul 

obiectivelor strategice, vor fi utilizate elemente ale acestor indicatori de 

eficacitate în vederea evaluării succesului strategiei. Indicatorii de monitorizare 

sunt prezentați în Capitolul  V, Tabelul 3 de mai jos. 
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Obiectivul Strategic 1: Asigurarea faptului că înțelegerea riscurilor 

spălării de bani și finanțării terorismului pentru Republica Moldova este 

curentă și cuprinzătoare. 

Abordarea bazată pe risc (ABR) este fundamentală pentru un regim 

CSB/CFT modern și eficient, iar înțelegerea riscurilor la nivel național și 

instituțional este vitală pentru punerea în aplicare a ABR. Acest lucru este 

evidențiat în Rezultatul Imediat 1 al Metodologiei Eficacității a GAFI: 

Riscurile spălării de bani și finanțării terorismului sunt înțelese și, după caz, 

acțiunile coordonate pe plan intern pentru combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului și a proliferării. 

Republica Moldova și-a încheiat prima ENR și a inițiat o serie de acțiuni 

de abordare a riscurilor prin Planul de acțiune asociat. Cu toate acestea, va fi 

nevoie de evaluarea riscurilor la nivel sectorial de către autoritățile de 

supraveghere și la nivel instituțional de către sectoarele raportoare, conform 

cerințelor noii Legi CSB/CFT. O necesitate clară pentru o mai bună colectare, 

agregare și analiză a datelor a fost evidențiată în ENR și ar trebui abordată ca o 

prioritate înainte de procesul de elaborare a unui nou ENR în 2020. 

Măsurile propuse pentru acest obiectiv includ: 

a) Îmbunătățirea și revizuirea procesului ENR și realizarea unui nou ENR 

până în 2020 (Impact: o mai bună înțelegere a riscurilor CSB/FT de 

către autorități, împărtășite cu sectoarele raportoare și societatea mai 

largă); 

b) Îmbunătățirea colectării datelor prin definirea criteriilor și stabilirea 

responsabilităților și a procedurilor de colectare a statisticilor de către 

organismele relevante (Impact: ENR și progresele realizate în cadrul 

Strategiei Naționale se bazează pe statistici disponibile și fiabile); 

c) Efectuarea de evaluări sectoriale ale riscurilor pentru a îmbunătăți 

supravegherea bazată pe risc (Impact: Cele mai riscante întreprinderi și 

sectoare sunt supravegheate mai atent, reducând riscurile pe care 

acestea le reprezintă. Reducerea sarcinii impuse sectoarelor și firmelor 

mai puțin riscante); 

d) Asigurarea faptului că entitățile obligate realizează evaluări 

instituționale adecvate ale riscurilor (Impact: Măsurile preventive în 

instituțiile obligate sunt prioritizate pe baza unei bune înțelegeri a 

riscului); 

e) Îmbunătățirea capacității și capabilității SPCSB de a realiza analize în 

baza tendințelor și tipologiilor și de a le difuza autorităților și 

instituțiilor relevante (Impact: Analiza de înaltă calitate reprezintă o 

sursă de informații pentru documentele de politici și pentru activitatea 

în cadrul organelor de stat și private); 
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f) Efectuarea de revizuiri sistemice ale riscurilor noi și emergente pe 

măsură ce acestea afectează Republica Moldova, de ex. valutele 

digitale (Impact: Se identifică riscurile și se elaborează măsurile de 

atenuare într-un stadiu incipient). 

 

Obiectivul Strategic 2: Asigurarea faptului că regimul CSB/CFT 

reflectă standardele internaționale și abordează în mod adecvat riscurile 

SB/FT în Republica Moldova. 
Noua Lege CSB/CFT este concepută a fi în conformitate cu standardele 

GAFI și a patra Directivă UE privind CSB. Cu toate acestea, regimul legislativ 

va trebui actualizat (de exemplu, cu a 5-a Directivă UE și cu cerințele 

Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU). Aranjamentele de supraveghere 

prevăzute în Legea CSB/CFT vor trebui dezvoltate, iar capacitățile și 

capabilitățile vor trebui dezvoltate în cadrul organismelor de supraveghere, în 

special SPCSB, cu noile responsabilități ale acestuia. Instrucțiunile și 

regulamentele vor trebui să reflecte riscurile identificate și abordarea bazată pe 

risc, implementată pe deplin de autoritățile de supraveghere și instituțiile de 

raportare a CSB/CFT. 

SPCSB este instituția cheie pentru asigurarea unui regim CSB/CFT 

eficient în Republica Moldova. Schimbarea statutului și reorganizarea acestuia 

trebuie gestionate în mod eficient pentru a asigura echilibrul corect al resurselor 

între funcția sa principală (primirea, analiza și difuzarea informațiilor 

financiare), noua sa funcție de supraveghere și rolul său în realizarea de 

statistici, tipologii și alte analize pentru a sprijini alte entități în îndeplinirea 

responsabilităților ce le revin. 

Acest obiectiv se referă, în primul rând, la asigurarea conformității tehnice 

cu Recomandările GAFI, în special cu cele descrise în secțiunile referitoare la 

sectoarele raportoare și la incriminarea SB/FT. Rezultatul Imediat 5 este, de 

asemenea, relevant, făcând referire la utilizarea companiilor și a trusturilor și a 

beneficiarilor efectivi ai acestora. 

 

Măsurile propuse pentru acest obiectiv includ: 

a) Stabilirea unui mecanism eficient de coordonare (art. 17 din Legea nr. 

308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului) și a unui consiliu conex care să 

asigure cooperarea națională în materie de CSB/CFT și atenuarea 

riscurilor la nivel de documente de politici (Impact: Cooperarea este 

consolidată; Strategia CSB/CFT este pusă în aplicare în mod efectiv; 

sunt puse în aplicare politicile de atenuare a riscurilor); 

b) Asigurarea faptului că SPCSB dispune de resursele, competențele, 

capacitatea și capabilitatea necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de 
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bază de primire, analiză și difuzare a informațiilor financiare și a 

oricăror alte funcții care îi sunt alocate (Impact: Toate funcțiile SPCSB 

sunt exercitate în mod eficient); 

c) Revizuirea funcționării legislației CSB/CFT și a cadrului de 

reglementare pentru identificarea și implementarea modificărilor 

necesare pentru respectarea standardelor internaționale și înlăturarea 

riscurilor identificate în Republica Moldova (Impact: Regimul juridic 

CSB/CFT continuă să fie conform din punct de vedere tehnic cu 

standardele internaționale și înlătură în mod eficient riscurile 

CSB/CFT identificate); 

d) Implementarea  eficientă a amendamentelor legislative și de 

reglementare pentru a oferi accesul la informații mai ample privind 

proprietatea efectivă a persoanelor juridice și a deținătorilor de conturi 

bancare (Impact: Informație actualizată cu referire la beneficiarii 

efectivi este disponibilă în timp util și în mod transparent, consolidând 

procedurile „due dilligence” (măsuri de precauție) și  prevenind 

utilizarea companiilor de către infractori). 

 

Obiectivul Strategic 3: Asigurarea faptului că veniturile provenite din 

activitatea infracțională/finanțarea terorismului sunt împiedicate să intre în 

sectorul financiar și în alte sectoare sau sunt detectate și raportate de către 

aceste sectoare. 

Legea CSB/CFT implementează măsuri preventive în sectoarele 

reglementate, în conformitate cu standardele GAFI. Instituțiile din aceste 

sectoare au un rol-cheie în asigurarea faptului că Republica Moldova este 

protejată de SB și FT. Aceste măsuri ar trebui aplicate utilizând o abordare 

bazată pe riscuri, iar autoritățile de supraveghere CSB/CFT se asigură că acestea 

se desfășoară în toate sectoarele, prin supravegherea bazată pe riscuri. 

Entitățile raportoare ar trebuie să își sporească abilitatea de a identifica 

tranzacțiile suspecte și să le raporteze către SPCSB. Intensificarea comunicării și 

schimbului de informații între autoritățile din sectorul public și instituțiile din 

sectorul privat vor facilita identificarea mai eficientă a tranzacțiilor care se 

referă la principalele riscuri SB și FT care au fost identificate în timpul 

procesului ENR 

 

Măsurile propuse pentru acest obiectiv includ: 

a) Toate autoritățile de supraveghere CSB/CFT furnizează o 

supraveghere bazată pe risc, inclusiv vizite periodice de supraveghere 

și dispun de resursele și competențele necesare pentru aceasta, inclusiv 

utilizarea sancțiunilor prevăzute de legislație (Impact: Firmele care au 

sarcini de raportare își îndeplinesc responsabilitățile în mod efectiv. 



 
PROIECT 

 

14 
 

Acest proiect a fost elaborat cu suportul comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei 

în cadrul proiectului „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" (CLEP) 

 

Sunt identificate și puse în aplicare Planuri de remediere. Infractorii 

sunt împiedicați să dețină sau să opereze entități cu sarcini de 

raportare); 

b) Revizuirea instrucțiunilor/ghidurilor adresate entităților raportoare cu 

privire la obligațiile CSB/CFT ce le revin, inclusiv revizuirea 

regulamentelor acolo unde este necesar (Impact: entitățile raportoare 

înțeleg și își îndeplinesc obligațiile în mod efectiv); 

c) Continuarea și intensificarea relațiilor de lucru și a comunicării cu 

sectoarelor raportoare în vederea creșterii gradului de conștientizare a 

obligațiilor privind CSB/CFT și a anumitor amenințări sau riscuri 

emergente/în schimbare, inclusiv mass-media, cooperarea și 

evenimentele din sectorul public și privat precum și publicațiile, de ex. 

rapoarte de tipologie (Impact: Îmbunătățirea măsurilor preventive în 

sectoarele raportoare reduce gradul în care acestea pot fi întrebuințate 

în mod abuziv în scopurile SB/FT. O mai bună partajare a informațiilor 

și a înțelegerii conduce la niveluri superioare de conformitate și o mai 

bună raportare); 

d) Elaborarea unui plan de comunicare în ceea ce privește CSB/CFT și 

asigurarea faptului că SPCSB dispune de resurse și expertiză adecvate 

pentru implementare, în colaborare cu alte agenții (Impact: O 

înțelegere mai amplă a scopului și rezultatelor regimului CSB/CFT). 

 

Obiectiv Strategic 4: Asigurarea faptului că amenințările naționale și 

internaționale privind spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt 

detectate și înlăturate, iar infractorii sunt sancționați și privați de veniturile 

ilicite. 
ENR a identificat că există o capacitate și resurse limitate pentru 

investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de spălare a banilor, iar 

elementele Planului de Acțiuni ar trebui să abordeze acest neajuns. Aceasta este 

o deficiență strategică importantă și trebuie inclusă ca scop-cheie al strategiei. 

La fel, sistemul de privare a infractorilor de bunurile proprii, inclusiv 

gestionarea bunurilor confiscate, trebuie consolidat pe viitor. Spălarea banilor ar 

trebui să fie urmărită în toate cazurile relevante, inclusiv la nivel local în 

regiunile Republicii Moldova, iar investigațiile financiare paralele încurajate în 

toate investigațiile infracțiunilor grave. 

Acest obiectiv include Rezultatele Imediate 2, 6-9, care se referă la 

cooperarea internațională (RI 2) și utilizarea informațiilor financiare, 

investigației, urmăririi penale și confiscării (RI-urile 6-9). 

 

Măsurile propuse pentru acest obiectiv includ: 
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a) Asigurarea faptului că diseminarea informațiilor din partea SPCSB și 

cazurile adoptate de procurori și de organele de aplicare a legii reflectă 

riscurile identificate în ENR, accentuându-se, prioritar, riscurile mai 

mari (Impact: Măsurile de executare CSB/CFT se concentrează pe 

riscurile cele mai mari, reducând prejudiciul provocat de astfel de 

infracțiuni predicat); 

b) Punerea la dispoziția autorităților de aplicare a legii, procurorilor și 

instanțelor, a competențelor, resurselor, personalului, tehnologiei și 

formării pentru investigarea și urmărirea penală a spălării 

banilor/finanțării terorismului și desfășurarea investigațiilor financiare 

paralele (Impact: cazurile CSB/FT sunt investigate penal și examinate 

de către toate autoritățile relevante); 

c) Consolidarea cooperării între toate autoritățile implicate în investigarea 

și urmărirea penală, inclusiv SPCSB și autoritățile fiscale (Impact: O 

mai bună coordonare a investigațiilor SB/FT, rezultând în mai multe 

urmăriri penale și confiscări); 

d) Asigurarea faptului că infracțiunile de spălare de bani și finanțare a 

terorismului sunt urmărite penal în toate cazurile corespunzătoare  

(Impact: Probabilitatea urmăririi penale are un efect disuasiv asupra 

infractorilor); 

e) Dezvoltarea sistemelor de management al dosarelor pentru cazurile de 

spălare a banilor, inclusiv a activelor/bunurilor puse sub sechestru și 

confiscate (Impact: Cazurile sunt finalizate și coordonate cu succes și 

sunt exploatate toate posibilitățile de punere sub sechestru și confiscare 

a bunurilor); 

f) Revizuirea și consolidarea sistemului transfrontalier de declarare a 

numerarului, detectarea  și  punerea sub  sechestru  a  mișcărilor  ilicite  

de  numerar  (Impact:  Sunt sechestrate mai multe lichidități ilicite, iar 

infractorii sunt descurajați să utilizeze tranzacțiile în numerar); 

g) Continuarea îmbunătățirii cooperării internaționale în domeniul 

CSB/CFT, prin cereri de informații/cooperare, Grupul Egmont și alte 

comitete și forumuri internaționale (Impact: Cererile sunt tratate în 

timp util și în mod adecvat, făcând Republica Moldova o locație 

neatractivă pentru ca infractorii să opereze sau să stocheze veniturile 

ilicite); 

h) Dezvoltarea în continuare a regimului de punere în aplicare a 

sancțiunilor financiare internaționale orientate asupra proliferării 

armelor de distrugere în masă (Impact: Sancțiunile sunt puse în 

aplicare fără întârziere în conformitate cu obligațiile internaționale și 

persoanele/entitățile care fac obiectul sancțiunilor sunt identificate și 
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lipsite de resurse sau de creșterea, mișcarea sau utilizarea 

fondurilor/activelor în vederea finanțării proliferării). 

 

Alinierea măsurilor la Rezultatele Imediate ale GAFI 

Tabelul 2 de mai jos stabilește relația dintre diferitele măsuri strategice 

sugerate mai sus și Rezultatele Imediate ale GAFI. Nu există o corelație unu-la-

unu în toate situațiile, deoarece măsurile strategice au fost identificate cu referire 

specială la situația din Republica Moldova și, în unele cazuri, sunt relevante 

pentru mai mult decât un Rezultat Imediat. Cu toate acestea, se poate observa că 

cadrul strategic acoperă toate Rezultatele relevante. 

 
Rezultat Imediat GAFI Măsurile Strategice 
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1: Riscurile spălării de bani și finanțării 

terorismului sunt înțelese și, după caz, 

acțiunile coordonate pe plan intern 

pentru combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului și a proliferării. 

1a: Îmbunătățirea și revizuirea 

procesului ENR și realizarea unui nou 

ENR până în 2020; 

1b: Îmbunătățirea colectării datelor prin 

definirea criteriilor și stabilirea 

responsabilităților și a procedurilor de 

colectare a statisticilor de către 

organismele relevante; 

1c: Efectuarea de evaluări sectoriale ale 

riscurilor pentru a îmbunătăți 

supravegherea bazată pe risc; 

1d: Asigurarea faptului că entitățile 

obligate realizează evaluări 

instituționale adecvate ale riscurilor; 

1e: Îmbunătățirea capacității și 

capabilității SPCSB de a elabora analize 

în baza tendințelor și tipologiilor și de 

a le difuza autorităților și instituțiilor 

relevante; 

1f: Efectuarea de revizuiri sistemice ale 

riscurilor noi și emergente pe măsură 

ce acestea  afectează   Republica  

Moldova, de exemplu, valutele digitale; 

2a: Stabilirea unui mecanism eficient de 

coordonare (art. 17 din Legea nr. 308 

din 22.12.2017 cu privire la prevenirea 

și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului) și a unui consiliu 

conex care să asigure cooperarea 

națională în materie de CSB/CFT și 

atenuarea riscurilor la nivel de 

documente de politici; 

2c: Revizuirea funcționării legislației 

CSB/CFT și a cadrului de reglementare 

pentru identificarea și implementarea 

modificărilor necesare pentru 

respectarea standardelor internaționale și 

înlăturarea riscurilor identificate în 

Republica Moldova; 

3d: Elaborarea unui plan de comunicare 

în ceea ce privește CSB/CFT și 

asigurarea faptului că SPCSB dispune de 

resurse și expertiză adecvate pentru 

implementare, în colaborare cu alte 

agenții. 
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2: Cooperarea internațională oferă 

informații adecvate, informații financiare 

și dovezi și facilitează acțiunile 

împotriva infractorilor și a bunurilor 

acestora. 

4g: Continuarea îmbunătățirii 

cooperării internaționale în domeniul 

CSB/CFT, prin cereri de 

informații/cooperare, Grupul Egmont și 

alte comitete și forumuri internaționale; 

3: Autoritățile de supraveghere 

supraveghează, monitorizează și 

reglementează în mod corespunzător 

instituțiile financiare și activitățile 

economice și profesiile nefinanciare 

desemnate (DNFBP-uri) pentru a respecta 

cerințele CSB/CFT, proporționale cu 

riscurile acestora. 

3a: Toate autoritățile de supraveghere 

CSB/CFT furnizează o supraveghere 

bazată pe risc, inclusiv vizite periodice 

de supraveghere și dispun de resursele și 

competențele necesare pentru aceasta, 

inclusiv utilizarea sancțiunilor prevăzute 

de legislație; 

4: Instituțiile financiare și DNFBP-urile 

aplică în mod corespunzător măsurile 

preventive CSB/CFT proporționale cu 

riscurile acestora și raportează 

tranzacțiile suspecte. 

3b: Revizuirea instrucțiunilor/ghidurilor 

adresate entităților raportoare cu privire 

la obligațiile CSB/CFT ce le revin, 

inclusiv revizuirea regulamentelor acolo 

unde este necesar; 

3c: Continuarea și intensificarea 

relațiilor de lucru și a comunicării cu 

sectoarelor raportoare în vederea 

creșterii gradului de conștientizare a 

obligațiilor privind CSB/CFT și a 

anumitor amenințări sau riscuri 

emergente/în schimbare, inclusiv mass-

media, cooperarea și evenimentele din 

sectorul public și privat precum și 

publicațiile, de ex. rapoarte de tipologie; 

5: Este împiedicată utilizarea în mod 

abuziv a persoanelor și aranjamentelor 

juridice în scopul spălării banilor sau 

finanțării terorismului, iar informațiile 

privind proprietatea efectivă a acestora 

sunt puse la dispoziția autorităților 

competente fără impedimente. 

2d: Implementarea eficientă a 

amendamentelor legislative și de 

reglementare pentru a oferi accesul la 

informații mai ample privind 

proprietatea efectivă a persoanelor 

juridice și a deținătorilor de conturi 

bancare; 
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6: Informațiile financiare și toate 

celelalte informații relevante sunt 

utilizate în mod corespunzător de către 

autoritățile competente pentru 

investigațiile privind spălarea banilor și 

finanțarea terorismului. 

2b: Asigurarea faptului că SPCSB 

dispune de resursele, competențele, 

capacitatea și capabilitatea necesare 

pentru a-și îndeplini funcțiile de bază de 

primire, analiză și difuzare a 

informațiilor financiare și a oricăror alte 

funcții care îi sunt alocate; 

7: Infracțiunile și activitățile de spălare a 

banilor sunt investigate, iar infractorii 

sunt urmăriți penal și supuși unor 

sancțiuni eficiente, proporționale și 

disuasive. 

4a: Asigurarea faptului că diseminarea 

informațiilor din partea SPCSB și 

cazurile adoptate de procurori și de 

organele de aplicare a legii reflectă 

riscurile identificate în ENR, 

accentuându-se, prioritar, riscurile mai 

mari; 

4b: Punerea la dispoziția autorităților de 

aplicare a legii, procurorilor și 

instanțelor, a competențelor, resurselor, 

personalului, tehnologiei și formării 

pentru investigarea și urmărirea penală a 

spălării banilor/finanțării terorismului și 

desfășurarea investigațiilor financiare 

paralele; 

4c: Consolidarea cooperării între toate 

autoritățile implicate în investigarea și 

urmărirea penală, inclusiv SPCSB și 

autoritățile fiscale; 

4d: Asigurarea faptului că infracțiunile 

de spălare de bani și finanțare a 

terorismului sunt urmărite penal în toate 

cazurile corespunzătoare. 

8: Veniturile provenite din activitatea 

infracțională și mijloacele de săvârșire a 

infracțiunilor sunt confiscate. 

4e: Dezvoltarea sistemelor de 

management al dosarelor pentru cazurile 

de spălare a banilor, inclusiv a 

activelor/bunurilor puse sub sechestru și 

confiscate; 

4f: Revizuirea și consolidarea 

sistemului transfrontalier de declarare a 

numerarului, detectarea și punerea sub 

sechestru a mișcărilor ilicite de 

numerar. 
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9: Sunt investigate infracțiunile și 

activitățile de finanțare a terorismului și 

persoanele care finanțează terorismul 

sunt urmărite penal și supuse unor 

sancțiuni eficiente, proporționale și 

disuasive. 

În conformitate cu Rezultatul Imediat 7 

privind finanțarea terorismului. 

10: Teroriștii, organizațiile teroriste și 

finanțatorii actelor de terorism sunt 

împiedicați să ridice, să transfere și să 

utilizeze fonduri și să abuzeze de 

sectorul ONG-urilor. 

În conformitate cu Rezultatul Imediat 4 

și 7 privind finanțarea terorismului. 

Deși utilizarea ONG-urilor în scopul 

finanțării terorismului reprezintă un 

risc scăzut în Republica Moldova, se 

recomandă instituțiilor elaborarea de 

măsuri pentru monitorizarea acestui 

proces, în conformitate cu standardele 

internaționale, deoarece aceasta 

reprezintă o prioritate majoră în 

rețeaua CSB/CFT globală. 

11: Persoanele și entitățile implicate în 

proliferarea armelor de distrugere în 

masă sunt împiedicate să ridice, să 

transfere și să utilizeze fonduri, în 

conformitate cu Rezoluțiile relevante ale 

Consiliului de Securitate al ONU 

(UNSCR). 

4h: Dezvoltarea în continuare a 

regimului de punere în aplicare a 

sancțiunilor financiare internaționale 

orientate asupra proliferării armelor de 

distrugere în masă. 

Tabel 2. 

 

 

 

CAPITOLUL  V 

IMPLEMENTAREA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA 

IMPLEMENTĂRII  STRATEGIEI 

Strategia va fi implementată printr-un Plan de Acțiune detaliat. Pentru 

fiecare activitate din Planul de Acțiune, se va stabili termenul de implementare, 

o instituție responsabilă, costurile estimate și indicatorii de monitorizare.  

Prin viitorul mecanism eficient de coordonare, SPCSB, în calitate de 

structură independentă în cadrul Guvernului, va fi responsabil de monitorizarea 

la nivelul activității specifice, fiecare instituție responsabilă fiind obligată să își 

prezinte progresele în ceea ce privește activitățile curente. 

Un raport privind progresele înregistrate cu referire la fiecare acțiune va fi 

transmis Consiliului de Coordonare la fiecare trei luni, utilizând un tablou de 



 
PROIECT 

 

21 
 

Acest proiect a fost elaborat cu suportul comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei 

în cadrul proiectului „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" (CLEP) 

 

bord (de exemplu, evidențiind activitățile care sunt în curs de implementare, în 

întârziere conform termenilor stabiliți sau nu au fost implementate sau începute, 

folosind un sistem de tip „semafor”). 

Guvernul este responsabil de monitorizarea şi coordonarea la nivel 

naţional a implementării prevederilor Strategiei. 

Pînă la data de 1 februarie a fiecărui an, Serviciul va prezenta Guvernului 

raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar pînă la data de        

15 februarie, va elabora şi va prezenta spre examinare propuneri pentru 

actualizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei. 

Entităţile responsabile de implementarea Strategiei vor prezenta 

Serviciului semestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare perioadei de 

raportare, note informative privind îndeplinirea sau neîndeplinirea fiecărei 

acţiuni. Serviciul le va generaliza şi, pînă la data de 20 a aceleiaşi luni, va 

înainta Guvernului raportul de implementare a Strategiei. 

Raportul de implementare elaborat de Serviciu va fi constituit obligatoriu 

din sinteza realizării acţiunilor din Plan, cu date privind implementarea totală, 

parţială şi neimplementarea acțiunilor, precum şi sinteza detaliată privind 

entităţile responsabile (instituţiile) care au înregistrat restanţe la capitolul 

implementare şi cele care au evitat prezentarea dărilor de seamă sau le-au 

prezentat incomplete. 

Un  mecanism  de  actualizare  a  Planului  de  acțiune  (și,  dacă  este  

necesar,  a obiectivelor propriu-zise) ar trebui încorporat în această raportare, 

care ar trebui să analizeze și alte evoluții, de ex. constatările evaluării 

MONEYVAL și cele ale viitoarei ENR în 2020. 

Exemple de indicatori de eficacitate, bazate pe cele existente în 

metodologia GAFI, care ar putea fi aplicate fiecărei măsuri, sunt prezentate în 

tabelul de mai jos (Tabelul 3), adițional activității bine stabilite și raportării 

bazate pe rezultate. 

Pentru fiecare măsură, pot fi raportate activitățile specifice realizate sau 

planificate, dar și furnizată o măsură a eficacității acestora. În cazul în care 

activitățile au fost finalizate, însă a fost identificată o eficiență scăzută, trebuie 

făcute recomandări corespunzătoare pentru activități ulterioare, cu includerea 

acestora într-un Plan de Acțiune actualizat. În mod similar, în cazul în care sunt 

identificate alte obiective necesare pentru atingerea Obiectivelor Strategice, 

acestea pot fi incluse într-o Strategie actualizată. 

Totodată, entităţile responsabile vor prezenta Serviciului anual, pînă la 

data de 15 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni. 
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Indicatori de eficacitate pentru completarea rapoartelor de activitate 

Scop strategic Impact preconizat Indicatori de 

monitorizare 

OS 1: Asigurarea faptului că înțelegerea riscurilor spălării de bani și  finanțării 

terorismului pentru Republica Moldova este curentă și exhaustivă. 

1a: Îmbunătățirea  și 

revizuirea procesului ENR 

și realizarea unui nou  ENR 

până în 2020. 

O mai bună înțelegere a 

riscurilor SB/FT de către 

autorități, împărtășită cu 

sectoarele raportoare și cu 

societatea în general. 

Gradul de utilizare a ENR 

pentru a stabili obiective, 

politici și activități în cadrul 

autorităților de stat și al 

sectorului privat. 

1b: Îmbunătățirea colectării 

datelor, prin definirea 

criteriilor și stabilirea 

responsabilităților și 

procedurilor de colectare a 

statisticilor de către 

autoritățile relevante. 

ENR și progresele realizate 

în cadrul Strategiei 

Naționale se bazează pe 

statistici disponibile și 

fiabile. 

Măsurile statistice sunt 

definite, completate conform 

termenului limită stabilit și 

înaintate de către autoritatea 

competentă către SPCSB. 

1c: Efectuarea evaluării 

sectoriale ale riscurilor 

pentru a îmbunătăți 

supravegherea bazată pe 

riscuri. 

Cele mai riscante firme și 

sectoare sunt supravegheate 

îndeaproape, reducând 

riscurile pe care le 

reprezintă. Sarcina pentru 

sectoarele și firmele mai 

puțin riscante este redusă. 

Este întocmit și realizat 

programul de evaluare a 

riscurilor sectoriale. 

1d: Asigurarea faptului că 

entitățile cu funcții de 

raportare realizează evaluări 

corespunzătoare ale 

riscurilor instituționale. 

Măsurile preventive sunt 

prioritizate în instituțiile cu 

funcții de raportare pe baza 

unei bune înțelegeri a 

riscului. 

Constatările autorităților de 

supraveghere cu privire la 

(a) finalizarea și (b) calitatea 

evaluărilor riscurilor 

efectuate în cadrul entităților 

raportoare. 

1e: Îmbunătățirea  

capacității și capabilității 

SPCSB de a realiza analize 

în baza tendințelor și 

tipologiilor și de a le difuza 

autorităților și instituțiilor 

relevante. 

Analiza de înaltă calitate 

reprezintă o sursă  de 

informații pentru 

documentele de politici și 

pentru activitatea în cadrul 

organelor de stat și private 

Numărul de produse realizate 

în legătură cu activitatea cu 

risc ridicat. 

Feedback privind calitatea 

produselor de la utilizatorii 

finali. 
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1f: Revizuirea sistematică a 

riscurilor noi și emergente 

pe măsură ce acestea 

afectează Republica 

Moldova (de exemplu, 

valutele digitale). 

Se identifică riscurile și se 

elaborează măsurile de 

atenuare, într-un stadiu 

incipient. 

Este stabilit și finalizat 

programul de evaluare. 

Gradul de modificare a 

politicii (de exemplu, 

indicatorii de tranzacții 

suspecte) efectuate pe baza 

identificării noilor riscuri. 

OS 2: Asigurarea faptului că regimul CSB/CFT reflectă standardele internaționale și 

abordează în mod adecvat riscurile SB/FT în Republica Moldova. 

2a: Stabilirea unui 

mecanism eficient de 

coordonare (art. 17 din 

Legea CSB/CFT) și a unui 

consiliu conex care să 

asigure cooperarea la nivel 

național în materie de 

CSB/CFT și atenuarea 

riscurilor la nivel de 

documente de politici; 

Cooperarea este consolidată 

și Strategia CSB/CFT este 

implementată în mod efectiv. 

Consiliul Coordonator este 

stabilit și se întâlnește în mod 

periodic. Atunci când este 

necesar, emite recomandări 

privind acțiunile care trebuie 

întreprinse, care sunt puse în 

aplicare și monitorizate. 

2b: Asigurarea faptului că 

SPCSB deține resursele, 

competențele, capacitatea și 

capabilitatea de care are 

nevoie pentru a-și îndeplini 

funcțiile fundamentale de 

primire, analiză și difuzare 

a informațiilor financiare și 

a oricăror alte funcții care 

îi sunt atribuite. 

Toate funcțiile SPCSB

 se desfășoară în mod 

efectiv. 

Planul anual de afaceri în 

vigoare și evaluarea 

periodică a acțiunilor de 

remediere. Alocarea 

resurselor se potrivește 

responsabilităților și 

activităților planificate. 

2c: Revizuirea punerii în 

aplicare a legislației și a 

cadrului de reglementare 

CSB/CFT pentru 

identificarea și 

implementarea modificărilor 

necesare în vederea 

respectării standardelor 

internaționale și înlăturarea 

riscurilor identificate în 

Republica Moldova. 

Regimul juridic și de 

reglementare CSB/CFT 

continuă să fie conform din 

punct de vedere tehnic cu 

standardele internaționale și 

înlătură în mod efectiv 

riscurile CSB/CFT 

identificate. 

Gradul în care cadrul juridic 

CSB/CFT respectă 

standardele internaționale 

(autoevaluare sau evaluare 

externă). 

Măsuri specifice luate pentru 

a înlătura anumite riscuri 

SB/FT. 
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2d: Implementarea efectivă 

a amendamentelor 

legislative și de 

reglementare pentru a crea 

accesul la informații mai 

ample cu privire la 

beneficiarul efectiv al 

persoanelor juridice și a 

deținătorilor de conturi 

bancare. 

Informațiile actualizate 

privind beneficiarul efectiv 

sunt disponibile în timp util 

și în mod transparent, 

îmbunătățind procedurile 

privind măsurile de 

precauție și prevenind 

utilizările abuzive ale 

companiilor de către 

infractori. 

Crearea registrelor privind 

beneficiarii efectivi și 

registrelor privind conturile  

bancare. Gradul în care 

registrele sunt complete și 

acuratețea informațiilor. 

Gradul în care sunt accesate 

și utilizate datele. 

OS 3: Asigurarea faptului că veniturile  provenite din activitatea  

infracțională/finanțarea terorismului sunt împiedicate să intre în sectorul financiar și 

în alte sectoare sau sunt detectate și raportate de către aceste sectoare. 

3a: Toate autoritățile de 

supraveghere CSB/CFT 

efectuează supraveghere 

bazată pe risc, inclusiv 

vizite periodice de 

supraveghere și dispun de 

resursele și competențele 

necesare pentru a face acest 

lucru, inclusiv utilizarea 

sancțiunilor prevăzute de 

legislație. 

Firmele cu funcții de 

raportare își îndeplinesc 

responsabilitățile în mod 

efectiv. 

Cei care nu realizează acest 

lucru sunt identificați și sunt 

puse în aplicare planurile de 

remediere. Infractorii sunt 

împiedicați să dețină sau să 

opereze entități cu funcții de 

raportare. 

Resursele disponibile în 

cadrul autorităților de 

supraveghere reflectă 

dimensiunea sectoarelor 

acestora și nivelurile de risc 

prezentate. 

Toate autoritățile de 

supraveghere au competențe 

corespunzătoare. 

Supravegherea se efectuează 

pe bază de risc (de exemplu, 

măsurile pe care autoritățile 

de supraveghere le  

utilizează pentru a identifica 

riscurile, legătura dintre 

activitatea de supraveghere 

și riscurile identificate, 

frecvența și intensitatea 

vizitelor). 

Măsura în care entitățile cu 

funcții de raportare își 

respectă cerințele (numărul 

de sancțiuni pentru 

neconformitate). 

3b: Revizuirea 

instrucțiunilor adresate 

entităților raportoare cu 

privire la obligațiile 

CSB/CFT care le revin, 

inclusiv revizuirea 

dispozițiilor interne, dacă 

este necesar. 

Entitățile raportoare înțeleg 

și își îndeplinesc în mod 

efectiv obligațiile ce le 

revin. 

Îmbunătățiri în ceea ce 

privește înțelegerea și 

executarea obligațiilor, 

măsurate prin (a) constatările 

de conformitate ale 

supravegherii (b) calitatea 

sporită a suspiciunilor 

raportate la SPCSB. 

3c: Continuarea și 

intensificarea relațiilor de 

lucru și extinderea relațiilor 

cu sectoarele de raportare 

pentru creșterea gradului de 

conștientizare în legătură cu 

obligațiile CSB/CFT și 

amenințările specifice sau 

riscurile emergente/în 

schimbare, inclusiv mass- 

media, cooperarea și 

evenimentele din sectorul 

public/privat și publicațiile 

(de exemplu rapoartele de 

tipologie). 

Măsurile preventive 

îmbunătățite în sectoarele 

raportoare reduc gradul în 

care acestea pot fi utilizate 

în mod abuziv în scopuri 

SB/FT. O bună comunicare 

a informațiilor conduce la 

niveluri mai ridicate de 

conformitate și la o mai 

bună raportare. 

Numărul de întâlniri și 

evenimente de instruire 

organizate. Măsura în care 

materialul publicat este 

accesat (de exemplu, 

accesările paginilor de 

internet) și utilizat (de 

exemplu, indicatorii de risc 

ai tipologiei reflectați în 

procesele interne). Nivelurile 

de feedback primite. 
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3d: Elaborarea unui plan de 

comunicare în ceea ce 

privește CSB/CFT  și 

asigurarea faptului că 

SPCSB dispune de resursele 

și expertiza adecvate pentru 

implementare, în colaborare 

cu alte agenții. 

O mai bună înțelegere a 

scopului și a rezultatelor 

regimului CSB/CFT. 

Număr de articole/știri 

publicate și accesate. 

Evenimente publice. 

Materiale de comunicare 

livrate. Comunicarea   în   

timp util în cazul unor 

probleme emergente. 

OS 4: Asigurarea faptului că amenințările la nivel național și internațional privind 

spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt detectate și înlăturate, iar infractorii 

sunt sancționați și privați de veniturile ilicite. 

4a: Asigurarea faptului că 

difuzarea informațiilor de 

către SPCSB și cazurile 

adoptate de procurori și de 

organele de aplicare a legii 

reflectă  riscurile  

identificate în ENR, 

accentuându-se, prioritar, 

riscurile mai mari. 

Măsurile de executare a 

CSB/CFT se concentrează 

pe riscurile mai mari, 

reducând daunele cauzate 

de astfel de crime predicat. 

Numărul de informații 

diseminate și cazuri 

măsurate în funcție de 

riscurile identificate în ENR. 

4b: Punerea la dispoziția 

autorităților de aplicare a 

legii, procurorilor și 

instanțelor, a competențelor, 

resurselor, personalului, 

tehnologiei și formării în 

vederea investigării și 

urmăririi penale a spălării 

banilor/finanțării 

terorismului. 

Cazurile CSB/CFT sunt 

investigate penal și 

examinate de către toate 

autoritățile relevante. 

Numărul de cazuri 

menționate și adoptate. 

Criterii pentru  adoptarea 

cazului. 

Resursele disponibile în 

cadrul autorităților relevante 

împotriva volumului mare de 

cazuri. 

Formarea oferită 

anchetatorilor, procurorilor și 

judecătorilor. 

4c: Consolidarea structurilor 

de cooperare între toate 

autoritățile implicate în 

investigare și  urmărire 

penală, inclusiv SPCSB și 

autoritățile fiscale. 

O mai bună coordonare 

operațională în cadrul 

investigațiilor SB/FT, care 

conduc la mai multe 

urmăriri penale și confiscări. 

Gradul de cooperare dintre 

investigatori și procurori, 

atât în ceea ce privește 

coordonarea cauzelor, cât și 

colaborarea (de exemplu, 

numărul de cazuri comune, 

reuniunile de coordonare, 

cantitatea de informații 

partajate, grupurile de lucru 

comune în cazuri specifice). 
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4d: Asigurarea faptului că 

infracțiunile de spălare a 

banilor și de finanțare a 

terorismului sunt urmărite 

penal în toate cazurile 

corespunzătoare. 

Probabilitatea urmăririi 

penale are un efect disuasiv 

asupra infractorilor. 

Infractorii sunt condamnați. 

Gradul în care diferite tipuri 

(de exemplu, infracțiunile 

predicat străine, spălarea 

banilor ca infracțiune 

autonomă) de cazuri SB/FT 

sunt supuse urmăririi penale, 

iar infractorii condamnați. 

Nivelurile de sancțiuni și 

confiscări impuse. 

4e: Dezvoltarea sistemelor 

de management al dosarelor 

pentru cazurile de spălare a 

banilor, inclusiv a 

activelor/bunurilor  puse  

sub sechestru și confiscate. 

Cazurile sunt încheiate și 

coordonate cu succes și 

toate posibilitățile de punere 

sub sechestru și confiscare a 

bunurilor sunt exploatate. 

Gradul de cooperare dintre 

investigatori și procurori, atât 

în ceea ce privește 

coordonarea cazurilor, cât   și   

a   colaborării comune. 

Valoarea și procentele 

activelor/bunurilor supuse 

confiscării care sunt în cele 

din urmă puse sub sechestru 

și confiscate. 

4f: Revizuirea și 

consolidarea sistemului 

transfrontalier de declarare 

a numerarului, detectarea și 

punerea sub sechestru a 

mișcărilor/fluxurilor ilicite 

de numerar. 

Mai mult numerar ilicit este 

pus sub sechestru, iar 

infractorii sunt împiedicați 

să utilizeze mișcările de 

numerar. 

Tendințele  în  ceea  ce  

privește numărul punerilor 

sub sechestru. 

4g: Continuarea 

îmbunătățirii cooperării 

internaționale în domeniul 

CSB/CFT, prin cereri de  

informare/ cooperare, 

Grupul Egmont și alte 

comitete și forumuri 

internaționale. 

Solicitările sunt soluționate 

în timp util și rezonabil, 

făcând Republica Moldova 

o locație neatractivă  pentru  

ca infractorii să opereze sau 

să stocheze venituri ilicite. 

Percepția Republicii Moldova 
ca: 
(a) un loc neatractiv pentru 

veniturile provenite din 

activitatea infracțională; (b) 

un partener eficient pe plan 

internațional (de exemplu, 

conform evaluărilor 

internaționale oficiale 

precum GAFI, rapoartele 

Departamentului de Stat al 

SUA, listele cu risc ridicat 

ale UE  și cele naționale, 

evaluările comerciale și ale 

societății civile, cum ar fi 

indicii Transparency 

International și  Institutului 

Basel). 
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4h: Dezvoltarea în 

continuare a regimului de 

punere în aplicare a 

sancțiunilor financiare 

internaționale specifice 

privind proliferarea armelor 

de distrugere în masă. 

Sancțiunile sunt puse în 

aplicare fără întârziere, în 

conformitate cu obligațiile 

internaționale, iar 

persoanele/entitățile care fac 

obiectul sancțiunilor sunt 

identificate și private de 

resurse sau de la ridicarea, 

transferul sau utilizarea 

fondurilor/bunurilor pentru 

finanțarea proliferării. 

Modul în care sunt 

implementate sancțiunile în 

timp util și efectul asupra 

persoanelor și entităților 

care fac obiectul 

sancțiunilor. Măsura în care 

entitățile raportoare înțeleg și 

se conformează cerințelor 

privind sancțiunile. 

Tabel 3. 

 

 

Riscuri privind implementarea cu succes a Strategiei 

Strategia Națională propusă este un program complex, multianual, care 

implică numeroase entități din sectorul public și din sectorul privat. Astfel de 

programe prezintă în mod inevitabil multe riscuri în ceea ce privește 

implementarea reușită a acestora, care ar trebui monitorizată și raportată în mod 

corespunzător. Au fost identificate următoarele riscuri principale privind 

implementarea Strategiei. 

Deși Strategia este un document la nivel național, implementarea acesteia 

depinde de acțiunile mai multor instituții de stat și din sectorul privat. Consiliul 

de coordonare va fi responsabil pentru punerea în aplicare a strategiei și va 

trebui să monitorizeze progresele înregistrate în raport cu Planul de Acțiuni și să 

raporteze despre orice probleme emergente. Strategia va fi implementată printr-

un plan de acțiune care va include Planul de Acțiune ENR existent. Acest 

document conține deja multiple activități pentru diferite instituții de stat. Aceste 

acțiuni urmează să fie analizate din punct de vedere al costurilor iar numărul 

angajaților care vor fi responsabili de implementarea acestora să fie evaluat cu 

atenție. Unele acțiuni pot necesita, de asemenea, crearea sau îmbunătățirea 

sistemelor de tehnologie a informației, pentru care nu există încă niciun fel de 

specificații. Sursele financiare necesare pentru implementarea acțiunilor vor 

avea impact asupra bugetelor existente sau vor necesita finanțări suplimentare. 

Se recomandă o evaluare și comunicare timpurie cu Guvernul pentru aprobare 

(și finanțare, acolo unde este necesar), precum și monitorizarea în viitor a altor 

necesități pe toată perioada de implementare a Strategiei implementării. Dacă nu 

pot fi găsite resursele necesare, trebuie identificate abordări alternative pentru 

atingerea scopurilor. În mod similar, entitățile din sectorul privat, cum ar fi 

instituțiile financiare, sunt obligate să implementeze modificări ale politicilor și 

procedurilor, în temeiul noului regim CSB/CFT și vor avea un rol esențial în 

implementarea Strategiei. Organele cu funcții de supraveghere CSB/CFT ale 
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acestor instituții se vor asigura că acestea își îndeplinesc obligațiile legale, dar 

trebuie să țină cont de constrângerile cu privire la resursele disponibile. Trebuie 

făcute eforturi prin mobilizare și formare pentru a diminua orice lipsă de 

experiență sau expertiză identificată. 

Deși Strategia este un document de planificare pe termen mediu, aceasta 

trebuie să răspundă schimbărilor din mediul extern. Unele evoluții, precum 

constatările evaluatorilor MONEYVAL, sunt previzibile, dar necunoscute și pot 

fi incluse în planificarea implementării. Modificările aduse standardelor 

internaționale CSB/CFT (de ex. Recomandările GAFI sau Directivele UE) sunt 

mai puțin previzibile, dar ar trebui monitorizate și reflectate. Unele evoluții pot 

fi complet neprevăzute, cum ar fi noi cazuri de spălare a banilor care evidențiază 

eșecuri sistemice și pot necesita o schimbare în planificarea și prioritizarea 

implementării.  

Consiliul de coordonare va monitoriza apariția unor astfel de schimbări și 

va elabora modificări/ajustări, în mod corespunzător. Într-un program cu o 

durată de cîțiva ani, nu toate acțiunile vor fi realizate imediat. Secvențierea și 

prioritizarea planului de acțiuni ar trebui revizuite și ajustate în mod periodic 

pentru a ține seama de progres și de orice probleme emergente specifice (de 

exemplu, alte planuri de acțiuni care concurează pentru obținerea de resurse). 

Instituțiile în sarcina cărora a fost pusă implementarea unor acțiuni, inclusiv cele 

din sectorul privat, trebuie consultate într-o etapă timpurie cu privire la 

fezabilitatea propunerii (acțiunii). 

 

 

Capitolul  VI 

RESURSE FINANCIARE 

Fiecare instituţie responsabilă va identifica şi va planifica, în funcție de 

necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acţiuni, atît din surse 

bugetare proprii, cît şi din accesarea asistenţei oferite de organizaţiile 

internaţionale. 


