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INTRODUCERE 

Prezentul document de discuție are drept scop 

prezentarea rezultatelor care au fost atinse de 

Republica Moldova după aproape doi ani de la 

intrarea în vigoare a noii Legi cu privire la 

prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului și formularea priorităților 

pentru perioada imediat următoare. 

Acest document de discuții se înscrie în lista de 

eforturi de a contabiliza rezultatele în domeniul 

prevenirii și combaterii spălării banilor, dar și a 

reflecta asupra priorităților pe termen scurt și 

mediu în acest domeniu pentru a amplifica 

eforturile actorilor implicați – SPCSB, BNM, 

CNPF, Ministerul Finanțelor, Camera Notarială, 

Uniunea Avocaților, ANRCETI și Camera de 

Stat pentru Supravegherea Marcării - în calitate 

de organe cu funcții de supraveghere, băncile 

comerciale, unitățile de schimb valutar, 

instituțiile financiare nebancare, agenții 

imobiliari, avocații, notarii, alți liberi 

profesioniști, prestatorii de servicii de audit și 

contabilitate și alte persoane – în calitate de 

entități raportoare, în implementarea eficientă a 

prevederilor legislației naționale în domeniul 

prevenirii și combaterii spălării banilor. 

 

REALIZĂRI ȘI PROVOCĂRI ALE REPUBLICII 

MOLDOVA ÎN IMPLEMENTAREA 

REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PREVENIREA 

ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR  

 

Republica Moldova a aprobat pentru prima dată 

reglementări speciale în domeniul prevenirii și 

combaterii spălării banilor și finanțării 

terorismului încă în anul 2001. Instituțional, 

Procuratura Generală, prin intermediul secțiilor 

specializate pe infracțiuni economico-

financiare, împreună cu sub-diviziuni 

specializate din cadrul MAI, iar după anul 2002, 

în cadrul CCCEC. Infracțiunea de spălare de 

bani a fost introdusă pentru prima dată în Codul 

Penal al Republicii Moldova în anul 2002. 

Cadrul de reglementare și instituțional a urmat 

ajustări și îmbunătățiri prin crearea SPCSB în 

calitate de subdiviziune specializată în cadrul 

CCCEC (actualul CNA) în anul 2003, adoptarea 

Legii nr. 190/2007 cu privire la prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului. Legea nr. 190/2007 a fost 

suplimentată cu documente de planificare 

strategică, inclusiv Strategia și Planul de Acțiuni 

privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

pentru anul 2007, ulterior extinsă cu termen de 

acțiune pentru anii 2007-2009, Strategia și 

Planul de Acțiuni pentru anii 2010-2012, 2013-

2017, precum și Planul de Acțiuni privind 

reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor 

și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019. 

Esențială a fost aprobarea Legii nr. 308/2017 

privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

și finanțării terorismului, care a transpus 

Directiva UE 2015/849 a Parlamentului 

European și a Consiliului privind prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul spălării 

banilor sau finanțării terorismului. 

Mai jos ne vom expune pe principalele realizări 

în implementarea cadrului legal adoptat la finele 

anului 2017, inclusiv ajustările și îmbunătățirile 

de ordin instituțional și de procedură. 

     

PRINCIPALELE REZULTATE ALE 

IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 308/2017 

1. O INSTITUȚIE CU COMPETENȚE 

CONSOLIDATE 

 

Legea nr. 308/2017 a creat o instituție 

independentă – Serviciul Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor (în continuare 

SPCSB), care dispune de competențe extinse 

în domeniu, inclusiv cele mai importante fiind (1) 

recepționarea, analiza, prelucrarea și 

transmiterea datelor privind tranzacțiile 

suspecte, (2) efectuarea investigațiilor 

financiare pentru a identifica sursa bunurilor 

suspecte de spălare de bani sau finanțare a 

terorismului, (3) aprobarea mecanismelor 

practice de raportare a tranzacțiilor suspecte, 

(4) aprobarea și actualizarea listei jurisdicțiilor 

cu risc sporit, (5) gestionarea unui sistem 

informațional automatizat de analize a datelor, 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=64394&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=66260&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=29232&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=24268&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=31084&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21163&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=22270&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=22270&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113778&lang=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
http://spcsb.cna.md/ro
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(6) conectarea și valorificarea datelor din 

rețeaua EGMONT (SPCSB membru din 2008) 

(7) promovarea politicilor în domeniu. 

2. REDUCEREA NUMĂRULUI DE TRANZACȚII 

RAPORTATE 

 

Prin prevederile articolului 11 din Legea nr. 

308/2017 s-au redus semnificativ numărul de 

tranzacții suspecte pe care SPCSB le 

recepționa de la entitățile raportoare, întrucât 

mărimea tranzacțiilor ce se raportează a fost 

mărită de la minimumul de 100 mii lei stabilită în 

articolul 8 din Legea nr. 190/2007 la 200 mii lei 

pentru tranzacțiile în numerar. Adițional, în baza 

noii Legi nr. 308/2017, în speță articolul 5, 

mecanismul de analiză al tranzacțiilor 

ocazionale presupun utilizarea măsurilor de 

precauție și nu raportarea beneficiarilor efectivi 

la SPCSB, după cum era prevăzut de Legea nr. 

190/2007, în speță articolul 5, pentru orice 

tranzacții electronice ce depășesc 15 mii lei. 

Astfel, pentru anul 2018 numărul de tranzacții 

raportate către SPCSB s-a redus de 10 ori, fiind 

stabilit un mecanism de implicare mult mai 

activă a entităților raportoare la analiza riscurilor 

de spălare de bani. 

3. EFECTUAREA INVESTIGAȚ IILOR 

FINANCIARE 

 

Pe parcursul anului 2018 SPCSB a efectuat 130 

investigații financiare și 85 monitorizări. 

Acestea au condus la depistarea de scheme de 

spălare de bani, evaziune fiscală, cu implicarea 

mai multor jurisdicții, inclusiv a jurisdicțiilor off-

shore. 

Investigațiile financiare au oferit un instrument 

consolidat pentru organele de urmărire penală, 

inclusiv Procuratura Anticorupție și PCCOCS în 

investigarea și urmărirea penală pe mai multe 

cauze cu implicarea grupurilor criminale 

organizate și pe infracțiuni ce țin de spălarea de 

bani. 

4. APROBAREA REGULAMENTELOR, 
INSTRUCȚIUNILOR ȘI GHIDURILOR 

 

SPCSB a implementat mai multe prevederi ale 

Legii nr. 308/2017 ce țin de aprobarea cadrului 

normativ secundar. Astfel, s-au aprobat 

Regulamentele privind masurile de prevenire și 

combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, privind masurile de prevenire și 

combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului (agenții imobiliari), privind masurile 

de prevenire și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului (leasing), Instrucțiunilor cu 

privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor 

care cad sub incidenta Legii nr.308 din 

22.12.2017, privind aplicarea art.4 aIin (1), lit 1) 

a Legii nr. 308 din 22.12.2017, Ghidurilor privind 

identificarea beneficiarului efectiv, privind 

identificarea si monitorizarea persoanelor 

expuse politic, privind identificarea si raportarea 

activităților sau tranzacțiilor suspecte de 

finanțare a terorismului, privind identificarea si 

raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte 

de spălare a banilor, privind aplicarea măsurilor 

asiguratorii și privind implementarea măsurilor 

internaționale restrictive.  

 

PRINCIPALELE PROVOCĂRI ÎN 

IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII 

BANILOR  

 

1. CADRUL DE POLITICI INSUFICIENT PENTRU 

A EXCLUDE CAZURI DE TRANZACȚIONARE 

CU AUTORITĂȚILE PUBLICE 

 

Legea nr. 308/2017 nu stabilește prin entitățile 

raportoare autoritățile administrative, instituțiile 

publice și întreprinderile de stat și municipale. 

Domeniul de tranzacționare cu sectorul public 

ocupă totuși un loc important în volumul de 

tranzacții cu resurse publice. Astfel, 

mecanismul de raportare a tranzacțiilor 

suspecte necesită consolidare cu implicare 

autorităților administrative, instituțiilor publice și 

a întreprinderilor de stat și municipale în 

procesul de raportare. 

Patru forme de tranzacționare sunt cele mai 

răspândite: achiziții publice, parteneriat public 

privat, privatizare și concesiuni. Toate aceste 

forme de tranzacționare implică un interes 

https://egmontgroup.org/
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%2035.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%2035.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%2035.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%2034.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%2034.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%2034.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%2033_2.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%2033_2.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%2033_2.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.18%20din%2008.06.2018_c_1.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.18%20din%2008.06.2018_c_1.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.18%20din%2008.06.2018_c_1.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.18%20din%2008.06.2018_c_1.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/ORDINUL%2041.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/ORDINUL%2041.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin_36.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin_36.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.17%20din%2008.06.2018_c.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.17%20din%2008.06.2018_c.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.17%20din%2008.06.2018_c.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.16%20din%2008.06.2018_c.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.16%20din%2008.06.2018_c.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.16%20din%2008.06.2018_c.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.15%20din%2008.06.2018_c_0.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.15%20din%2008.06.2018_c_0.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.15%20din%2008.06.2018_c_0.pdf
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public sporit și necesită verificare minuțioasă 

pentru a asigura că scopurile sunt atinse, 

inclusiv asigurarea interesului public de preț, 

calitate și dezvoltare a infrastructurii. 

2. CARACTERUL PERMISIV AL CADRULUI 

LEGISLATIV NAȚIONAL ÎN 

TRANZACȚIONAREA CU ÎNTREPRINDERI CE 

PROVIN DIN JURISDICȚII CE NU RESPECTĂ 

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE 

TRANSPARENȚĂ 

 

Deși raportarea tranzacțiilor are loc prin 

intermediul cadrului instituțional și de politici 

existent, tranzacționarea cu întreprinderi ce 

provin sau sunt controlate efectiv din jurisdicții 

off-shore este posibilă. În consecință, atât 

domeniul public cât și domeniul privat sunt 

supuse unor multiple riscuri de spălare de bani, 

dar și de evaziune fiscală. Investigațiile 

financiare ale SPCSB au confirmat, inclusiv din 

studiile de caz, că acestea pot fi utilizate pe larg 

pentru a utiliza resurse financiare fără plata 

drepturilor fiscale ale statului, sau a altor plăți 

obligatorii. De asemenea, sunt multiple riscuri 

legate de utilizarea unor resurse financiare ce 

pot fi rezultatul activității de spălare de bani. 

 O soluție simplă la această stare de lucruri nu 

există, însă un mecanism consolidat de 

verificare și raportare a tranzacțiilor cu 

implicarea întreprinderilor ce provin sau sunt 

controlate din astfel de jurisdicții ar putea 

asigura un cadru mai consistent de prevenire și 

luptă contra spălării banilor și a altor infracțiuni 

asociate. 

Domeniul public necesită un control mult mai 

riguros, prin restricționarea întreprinderilor ce 

provin din astfel de jurisdicții, inclusiv 

întreprinderile care, în baza legii naționale, sunt 

înregistrate într-un stat care dispune de 

suficiente mecanisme de control și prevenție, 

însă în realitate își desfășoară activitățile într-un 

alt stat. Drept exemplu servește cazul statului 

Delaware, care oferă posibilitate de înregistrate 

în calitate de întreprindere cu drept de 

desfășurare a activităților în afara SUA, astfel 

legea care guvernează activitatea acestei 

întreprinderi nu este legea SUA, ci legea statului 

unde au loc de fapt majoritatea activităților 

întreprinderii. De multe ori acestea sunt anume 

jurisdicțiile cu risc sporit de spălare de bani sau 

care nu implementează standarde 

internaționale de transparență. 

3. INTEROPERABILITATEA SISTEMELOR 

INFORMAȚIONALE NAȚIONALE ÎNCĂ NU A 

FOST ASIGURATĂ PE DEPLIN  

 

Pentru ca SPCSB să poată efectua rapid și 

eficient controlul tranzacțiilor suspecte 

raportate, un mecanism automatizat de 

verificare încă nu a fost pus în funcțiune, deși 

Conceptul tehnic al sistemului informațional 

automatizat a fost deja probat. 

Actualmente SPCSB dispune de acces la 

marea majoritate a sistemelor informaționale, 

ce permite verificarea datelor, însă în regim 

manual. 

SPCSB a reușit să-și consolideze procesele 

interne prin preluarea de algoritme de analiză a 

tranzacțiilor suspecte, însă impactul acestora ar 

fi fost mult mai mare dacă modul de verificare al 

tranzacțiilor ar fi fost automatizat prin 

interoperabilitate și interconectare cu alte 

sisteme informaționale automatizate. 

4. PREVEDERI LEGISLATIVE DE PROCEDURĂ 

INSUFICIENTE PENTRU A PUTEA CONSTATA 

ȘI SANCȚIONA ACȚIUNILE DE SPĂLARE DE 

BANI  

 

Deși Legea nr. 308/2017 a instituit mecanismul 

de prevenire și combatere a acțiunilor de 

spălare de bani, acesta necesită o suplimentare 

adițională cu proceduri clare de constatare și 

sancționare. Cadrul legislativ cu privire la 

procedura de control și sancționare oferită de 

Codul Contravențional, Legea privind controlul 

de stat asupra activității de întreprinzător și alte 

acte legislative în vigoare nu asigură 

instrumentele necesare și nici nu conferă 

SPCSB cadrul necesar pentru a putea aplica 

eficient împuternicirile stabilite prin Legea nr. 

308/2017. 

Un proiect de Lege cu privire la procedura de 

constatare și sancționare a acțiunilor de spălare 

de bani a fost elaborat și se află la etapa de 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112489&lang=ro
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pregătire pentru aprobare prin Hotărâre de 

Guvern. 

    

RECOMANDĂRI PE TERMEN SCURT ȘI 

MEDIU ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI 

COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR 

Următoarele acțiuni imediate sunt recomandate 

pentru a consolida procesul de prevenire și 

combatere a spălării banilor: 

1. EXTINDEREA LISTEI DE ENTITĂȚI 

RAPORTOARE 

 

Autoritățile administrative, instituțiile publice, 

întreprinderile de stat și municipale trebuie 

incluse în lista de entități raportoare. 

Tranzacțiile cu trezoreria de stat trebuie în 

continuare excluse din lista de tranzacții 

raportate. Cu toate acestea, tranzacțiile care 

implică domeniul public al statului, inclusiv 

achiziții publice, parteneriat public-privat, 

privatizare și concesiuni urmează a fi incluse în 

domeniul de raportare, cu ajustarea adecvată a 

personalului necesar în cadrul SPCSB și alte 

entități cu funcții de supraveghere. 

2. STABILIREA UNOR RESTR ICȚII ADIȚIONALE 

PENTRU ENTITĂȚILE CARE PROVIN SAU 

SUNT CONTROLATE DIN JURISDICȚII OFF-
SHORE 

 

Eforturile inițiate de Parlament prin aprobarea în 

primă lectură a proiectului de lege înregistrat 

sub numărul 181/2019 urmează a fi continuate. 

Printre cerințele restrictive suplimentare ar 

urma să se regăsească: 

a) restricționarea tranzacțiilor în domeniile 

publice (privatizare, parteneriat public-privat, 

concesiuni și achiziții publice) cu entități care 

provin sau sunt controlate de entități din 

jurisdicții off-shore; 

b) implementarea mecanismului de verificare a 

beneficiarilor efectivi pentru întreprinderile din 

aceste domenii, în condiții similare aplicate în 

sectorul financiar bancar și nebancar; 

c) uniformizarea listei de jurisdicții ce nu 

implementează standarde internaționale de 

transparență; 

d) includerea întreprinderilor de stat și 

municipale în lista entităților raportoare; 

e) implicarea Curții de Conturi în procesul de 

raportare a activităților care implică tranzacții 

suspecte, cu risc de spălare de bani sau 

evaziune fiscală; 

f) colectarea de date suplimentare cu privire la 

structura de control al întreprinderilor care 

participă în activități de interes public (achiziții 

publice, parteneriat public-privat, concesiuni, 

privatizare). 

3. APROBAREA CADRULUI NORMATIV PRIVIND 

SISTEMUL INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT 

(SIA) AL SPCSB ȘI ASIGURAREA 

FUNCȚIONĂRII ȘI INTEROPERABILITĂȚII 

ACESTUIA 

 

SIA al SPCSB este un instrument esențial care 

ar putea ridica eficiența lucrului SPCSB. 

Caracterul interoperabil, inclusiv verificarea 

datelor în regim automatizat. Astfel, devin 

esențiale aprobarea Regulamentului SIA dar și 

asigurarea interoperabilității tehnice, prin 

preluarea de date de la alte SIA gestionate de 

alte entități (ASP, BNM, CNPF, Serviciul Fiscal, 

Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră, bazele de 

date ale băncilor comerciale cu o serie de 

limitări – solicitare prealabilă și recepționarea 

datelor prin autorizare limitată). 

4. APROBAREA REGLEMENTĂR ILOR DE 

PROCEDURĂ, CONSTATARE ȘI 

SANCȚIONARE A ACȚIUNILOR DE SPĂLARE 

DE BANI 

Proiectul de Lege aflat la momentul actual la 

etapa de pregătire pentru aprobare prin 

Hotărâre de Guvern necesită a fi promovat în 

termen util pentru a asigura instrumentele de 

procedură, constatare și sancționare necesare 

SPCSB, dar și BNM și CNPF. O evaluare amplă 

a impactului de reglementare este necesară 

pentru a asigura conformitate cu cerințele Legii 

nr. 100/2017 privind actele normative.
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