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Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire 
la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului pentru anii 2020-2024 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia.

Prim-ministru Ion CHICU

Contrasemnează:

Ministru al justiţiei Fadei NAGACE V SCHI



(proiect)

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor 
şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024 

şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

nr. din

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. -  Se aprobă Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi 
finanţării terorismului pentru anii 2020-2024 şi Planul de acţiuni pentru implementarea 
acesteia, potrivit anexei nr. 1 şi nr. 2.

Art. 2. -  Autorităţile şi instituţiile publice vor întreprinde măsuri în vedere realizării 
Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a 
spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024.

Preşedintele Parlamentului Zinaida GRECEANÎI



Anexa nr. 1

STRATEGIA
naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor 

şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024

CAPITOLUL I 
DESCRIEREA SITUAŢIEI

Prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 
Strategia Naţională pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării 
Terorismului pentru anii 2013-2017 (Strategia 2013-17) şi, respectiv, Planul de Acţiuni 
pentru implementarea Strategiei cu diverse măsuri de realizare pentru 13 instituţii publice.

Anterior, în 2007 şi 2009, au fost aprobate de către Guvernul Republicii Moldova 
două strategii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe 
termen mai scurt, respectiv pentru anii 2007-2009 şi 2010-2012

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 sistemului de combatere;
3. Asigurarea cooperării naţionale şi internaţionale;
4. Asigurarea transparenţei şi feedback-ului măsurilor care vizează prevenirea 

şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
În anii 2016-2017, odată cu implementarea Strategiei şi realizarea Planului de 

acţiuni, a fost efectuată evaluarea naţională a riscurilor (ENR) în domeniul spălării banilor 
şi finanţării terorismului, în conformitate cu Metodologia Băncii Mondiale. La fel, a fost 
elaborat proiectul unei noi legi de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului, adoptat de Parlament la 22 decembrie 2017.

Pe lângă adoptarea Planului de Acţiuni ENR, există evoluţii semnificative care 
urmează a fi luate în considerare în legătură cu statutul şi rolul Serviciului Prevenirea şi 
Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) şi noua Lege nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu 
privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare 
- Legea nr. 308/2017), dintre care:

1. În conformitate cu noua Lege nr. 308/2017, s-a determinat transformarea SPCSB 
dintr-o unitate autonomă în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie într-o autoritate publică 
independentă. SPCSB are un rol strategic şi este organizat în conformitate cu două 
obiective majore: Prevenirea (inclusiv conformitatea şi cooperarea internaţională) şi



Investigaţia Financiară (inclusiv analiza operaţională şi strategică). SPCSB este 
responsabil pentru supravegherea unor entităţi raportoare pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, anterior reglementate deficitar -  companii de 
leasing, agenţi imobiliari şi comercianţi de bunuri de mare valoare. Acestea sunt progrese 
pozitive, care vor necesita însă timp şi efort pentru a se consolida.

2. Legea nr. 308/2017 a avut ca rezultat schimbarea instrucţiunilor şi Ghidurilor (de 
exemplu, identificarea tranzacţiilor suspecte, identificarea Persoanelor Expuse Politic), pe 
care le utilizează în procesul de lucru entităţile raportoare şi autorităţile de supraveghere a 
domeniului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Există 
anumite discuţii în sectorul privat, în care, deşi a existat o bună consultare în ceea ce 
priveşte elaborarea noii legi, nu a fost oferită o perioadă de graţie suficientă pentru faza de 
implementare, lăsându-l vulnerabil în faţa acţiunii de executare (aplicare a legii).

3. De asemenea, Republica Moldova a fost supusă unei evaluări de către Comitetul 
MONEYVAL, Organismul Regional de tip FATF/GAFI, cu vizita la faţa locului în 
octombrie 2018. SPCSB a fost coordonatorul acestui exerciţiu, care s-a axat pe 
conformitatea tehnică şi eficacitatea sistemului PCSBFT. Raportul de Evaluare, inclusiv 
recomandările evaluatorilor, a fost aprobat în Sesiunea Plenară MONEYVAL, care a avut 
loc în luna iulie a anului 2019. Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării 
banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020 - 2024 (în continuare -  Strategia 
PCSBFT) a fost elaborată cu luarea în considerare a constatărilor evaluării şi a 
recomandărilor expuse de către echipa de evaluare MONEYVAL.

4. Un alt progres important este demararea în toamna anului 2018 a Proiectului 
Twinning „Consolidarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului în Republica Moldova”, finanţat de către Uniunea Europeană. Obiectivul 
general al proiectului este de a contribui la consolidarea sistemului de prevenire şi 
combatere a spălării banilor din Republica Moldova în corespundere cu standardele 
Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale în domeniu.

În aceste condiţii a apărut necesitatea elaborării unei noi Strategii Naţionale de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului pentru anii 2020 - 
2024, care a luat în considerare recomandările celei de-a V-a runde de evaluare a 
Comitetului MONEYVAL şi alte propuneri de redresare a sectoarelor care necesită o 
atenţie sporită.

Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului pentru anii 2020 - 2024 reprezintă un document de politici publice pe termen 
mediu, pentru o perioadă de cinci ani. Aceasta constă dintr-un obiectiv general global 
(o „viziune”) şi o serie de Obiective Strategice mai specifice, care descriu situaţia, pe care 
noua Strategie va trebui să le realizeze.



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 strâns legate de economia 
tenebră şi percepute ca activităţi desfăşurate cu încălcarea normelor juridice şi economice. 
Crima de spălare a banilor necesită o infracţiune predicat, generatoare de venit, 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, prin 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 ameninţări.

Luând în considerare integrarea rapidă a Republicii Moldova în sistemul financiar 
global, aceste tendinţe sunt caracteristice şi ţării 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, determinând 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 
menţionate, 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 recomandările incluse în Raportul de evaluare 
de asemenea servesc drept temei pentru formularea acţiunilor care se regăsesc în Planul de 
acţiuni pentru implementarea Strategiei.

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 prevenirea şi 
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-şi 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.

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 aplicarea 
unor sisteme IT performante.

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 prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.



7. Principiul transparenţei
Strategia are drept scop dezvoltarea unui sistem financiar transparent, bazat pe 

reguli, previzibil şi nediscriminatoriu. Transparenţa Strategiei va spori credibilitatea 
autorităţilor în faţa societăţii şi va fortifica colaborarea societăţii cu autorităţile în 
implementarea unor programe noi de importanţă naţională.

CAPITOLUL IV
COMPONENTELE-CHEIE ALE STRATEGIEI

Componentele-cheie ale Strategiei sunt viziunea, obiectivele strategice, măsurile 
specifice şi corelarea acestora cu rezultatele imediate.

Viziunea Strategică
Sistemul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului al 

Republicii Moldova respectă standardele internaţionale şi protejează sistemul financiar şi 
economic de ameninţările de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. Aceste 
infracţiuni, dar şi cele predicat dăunează persoanelor şi economiei naţionale şi vor fi 
detectate şi urmărite într-o manieră coordonată în termen proxim şi eficient, iar veniturile 
obţinute din activitatea infracţională vor fi confiscate folosind toate mijloacele legale.

Obiectivele Strategice
1) Politicile şi activităţile de coordonare şi cooperare la nivel naţional şi internaţional

/ 5 5 5 Jr 5 5 5

reduc riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
2) Veniturile infracţionale şi fondurile destinate finanţării terorismului sunt 

împiedicate să intre în sectorul financiar şi în alte sectoare sau sunt identificate şi 
raportate de către aceste sectoare;

3) Ameninţările naţionale şi internaţionale privind spălarea banilor sunt identificate 
şi înlăturate, iar făptuitorii sunt pedepsiţi şi deposedaţi de veniturile infracţionale 
şi de bunurile utilizate la sau destinate pentru comiterea infracţiunilor;

4) Ameninţările privind finanţarea terorismului sunt detectate şi distruse, 
teroriştii sunt privaţi de resurse şi persoanele care finanţează terorismul sunt 
sancţionate, contribuind prin aceasta la prevenirea actelor de terorism.

Obiectivele strategice sunt strâns aliniate la cele Rezultatele Imediate definite în 
Metodologia FATF/GAFI ca fiind scopurile cheie ale unui sistem PCSBFT, după cum este 
prezentat în tabela.

R ezu ltat In term ed iare F A T F /G A F I/ 
O biective Strategice

M ăsuri pentru realizarea  ob iectivelor

Politicile şi activităţile de coordonare şi5 5 5

cooperare la nivel naţional şi 
internaţional reduc riscurile de spălare a 
banilor şi de finanţare a terorismului5 5

1. Riscurile de spălare a banilor şi de 
finanţare a terorismului sunt bine cunoscute5

şi pe deplin înţelese, iar acţiunile autorităţilor 
sunt bine coordonate pentru a preveni şi 
combate ameninţările şi vulnerabilităţile5 5 5



2. Cooperarea internaţională permite acumularea 
necesară de informaţii financiare si probe care 
facilitează acţiunile împotriva criminalilor si 
activelor acestora

Veniturile infracţionale si fondurile5 5

destinate finanţării terorismului sunt5

împiedicate să intre în sectorul financiar 
si în alte sectoare sau sunt identificate si5 5

raportate de către aceste sectoare

3. Organele de supraveghere monitorizează si 
reglementează instituţiile financiare si liberii 
profesionisti corespunzător riscurilor identificate 
în domeniul spălării banilor si finanţării 
terorismului
4. Instituţiile financiare si liberii profesionisti5 5 r  5

aplică adecvat măsurile de combatere a spălării 
banilor si a finanţării terorismului care sunt5 5

comensurabile cu riscurile identificate si5
raportează despre tranzacţiile suspecte

5. Persoanele juridice sunt împiedicate de a fi 
utilizate în legalizări de fonduri si finanţare de 
terorism, iar informaţia cu privire la beneficiarii lor 
efectivi este accesibilă autorităţilor competente 
fără careva impedimente

Ameninţările naţionale si internaţionale5 5 5 5

privind spălarea banilor sunt identificate 
si înlăturate, iar făptuitorii sunt pedepsiţi 
si deposedaţi de veniturile infracţionale si5 5 5 5

de bunurile utilizate la sau destinate 
pentru comiterea infracţiunilor.

6. Informaţia financiară si alte date relevante sunt5 5

utilizate în mod corespunzător de către autorităţile 
competente pentru investigaţiile de spălare a 
banilor si finanţare a terorismului
7. Infracţiunile, activităţile de spălare a banilor sunt 
investigate si făptuitorii sunt deferiţi justiţiei, fiind 
aplicate pedepse eficiente, proporţionale si 
disuasive
8. Veniturile infracţionale si bunurile utilizate la5 5

sau destinate pentru comiterea infracţiunilor sunt 
confiscate

Ameninţările privind finanţarea 
terorismului sunt detectate si 
distruse, teroristii sunt privaţi de resurse si 
persoanele care finanţează terorismul sunt 
sancţionate, contribuind prin aceasta la 
prevenirea actelor de terorism.

9. Infracţiunile si activităţile de finanţare a5 5 5 5

terorismului sunt investigate, iar persoanele care 
finanţează terorismul sunt deferite justiţiei, fiindu- 
le aplicate pedepse efective, proporţionale si 
disuasive
10. Teroristii, organizaţiile teroriste si finanţatorii 
terorismului sunt împiedicaţi să primească, 
transfere si utilizeze mijloace financiare si să 
abuzeze de organizaţiile non profit



11. Persoanele şi entităţile implicate în 
proliferarea armelor de distrugere în masă sunt 
împiedicaţi să primească, transfere şi utilizeze 
mijloace financiare în corespundere cu cerinţele 
Rezoluţiilor Consiliului de Securitate ONU

5

Obiectivele Strategice sunt prea generale pentru a identifica acţiunile specifice care 
trebuie luate şi măsurile de succes. Prin urmare, în cadrul fiecărui Obiectiv Strategic sunt 
identificate diverse măsuri, pe baza situaţiei actuale a sistemului PCSBFT din Republica 
Moldova. Aceste măsuri sunt conforme celor 11 Rezultate Imediate din Metodologia 
FATF/GAFI, inclusiv recomandările experţilor Comitetului Moneyval formulate ca 
urmare a desfăşurării evaluării sistemului naţional PCSBFT privind acţiunile care urmează 
a fi întreprinse de către autorităţile naţionale în vederea redresării anumitor aspecte ce 
necesită îmbunătăţire.

Pentru evaluarea eficacităţii acestor Rezultate sunt utilizaţi indicatori de5 5

monitorizare. Astfel, pentru fiecare măsură identificată în cadrul obiectivelor strategice, 
sunt utilizate elemente ale acestor indicatori de eficacitate în vederea evaluării succ esului 
de implementare a strategiei.

1. Riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului sunt bine 
cunoscute şi pe deplin înţelese, iar acţiunile autorităţilor sunt bine coordonate pentru 
a preveni şi combate ameninţările şi vulnerabilităţile

Abordarea bazată pe risc (ABR) este fundamentală pentru un sistem CSB/CFT 
modern şi eficient, iar înţelegerea riscurilor la nivel naţional şi instituţional este vitală 
pentru punerea în aplicare a ABR.

Republica Moldova şi-a încheiat prima ENR şi a iniţiat o serie de acţiuni de abordare 
a riscurilor prin Planul de acţiune asociat. În conformitate cu prevederile Legii 308/2017 şi 
a recomandărilor experţilor Comitetului Moneyval, este necesar de efectuat o nouă ENR. 
De asemenea, va fi nevoie de efectuat evaluarea riscurilor la nivel sectorial de către 
organele cu funcţii de supraveghere şi la nivel instituţional de către sectoarele raportoare, 
conform cerinţelor noii Legi PCSBFT.

2. Cooperarea internaţională permite acumularea necesară de informaţii 
financiare şi probe care facilitează acţiunile împotriva criminalilor şi activelor 
acestora

În contextul acestei măsuri se va pune accent pe oferirea de informaţii sau asistenţă 
în timp util, atunci cînd sunt transmise sau parvenite solicitări din/de la alte ţări. În acest 
sens, autorităţile competente vor oferi asistenţa necesară în vederea:

- Localizării şi extrădării infractorilor;
- Identificării, blocării, confiscării şi furnizării de informaţii (inclusiv probe, 

informaţii financiare, informaţii privind beneficiarul efectiv şi măsurile de



supraveghere) privind spălarea banilor, finanţarea terorismului şi crimelor 
asociate.

Cooperarea internaţională este de o importanţă semnificativă pentru Republica 
Moldova, luînd în considerare vulnerabilitatea sa de a fi utilizată ca ţară de tranzit pentru 
crimele organizate transnaţionale. Acest fapt expune Republica Moldova la un risc înalt de 
spălare a banilor şi finanţare a terorismului.

3. Organele de supraveghere monitorizează şi reglementează instituţiile 
financiare şi liberii profesionişti corespunzător riscurilor identificate în domeniul 
spălării banilor şi finanţării terorismului

Această măsură se referă la supravegherea, monitorizare şi atenuarea riscurilor de 
spălare de bani şi finanţare a terorismului în entităţile raportoare din toate sectoarele prin:

- prevenirea posibilităţii ca infractorii şi asociaţii lor să deţină, sau să fie beneficiarul 
efectiv a unei cote semnificative sau de control, sau să deţină funcţii de conducere în cadrul 
entităţilor raportoare; şi

- identificarea, remedierea şi sancţionarea imediată, după caz, a încălcărilor cerinţelor 
PCSBFT sau a situaţiilor de gestionare defectuoasă a riscurilor interne identificate în 
domeniul menţionat.

Organele cu funcţii de supraveghere oferă entităţilor raportoare supravegheate 
ghiduri, regulamente şi instrucţiuni adecvate privind cerinţele de conformitate cu 
prevederile legislaţiei naţionale în domeniul PCSBFT. Măsurile propuse în Planul de 
acţiuni au drept scop îmbunătăţirea procesului de supraveghere şi monitorizare a gradului 
de conformitate la cerinţele PCSBFT şi reprimarea oricăror încercări ale infractorilor de a 
utiliza entităţile raportoare în scop necorespunzător, în special în sectoarele cele mai expuse 
la spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

4. Instituţiile financiare şi liberii profesionişti aplică adecvat măsurile de 
combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului care sunt comensurabile cu 
riscurile identificate şi raportează despre tranzacţiile suspecte

În rezultatul implementării acţiunilor aferente măsurii respective, entităţile 
raportoare îşi vor efectua evaluarea activităţii sale sub aspectul riscurilor care pot fi, vor 
aplica măsurile corespunzătoare de diminuare a lor, elaborează, actualizează, aprobă şi 
aplică politicile interne în domeniul PCSBFT, efectuează controale interne şi aplică măsuri 
pentru identificarea şi verificarea identităţii clienţilor lor, inclusiv a beneficiarilor efectivi 
şi efectuează monitorizarea continuă a lor; detectează şi raportează în mod adecvat 
tranzacţiile suspecte şi respectă alte cerinţe legale PCSBFT.

5. Persoanele juridice sunt împiedicate de a fi utilizate în legalizări de fonduri 
şi finanţare de terorism, iar informaţia cu privire la beneficiarii lor efectivi este 
accesibilă autorităţilor competente fără careva impedimente



Acţiunile aferente acestei măsuri au drept scop diminuarea posibilităţii de utilizarea 
necorespunzătoare a oricărui tip de persoane juridice şi asigurarea accesului public şi în 
timp util la informaţia de bază privind persoanele juridice înregistrate în Republica 
Moldova, inclusiv la datele privind beneficiarul efectiv. Totodată, autorităţile competente 
trebuie să aplice sancţiuni efective, proporţionale şi disuasive persoanelor care încalcă 
prevederile privind prezentarea unei informaţii corecte şi actuale.

6. Informaţia financiară si alte date relevante sunt utilizate în mod9 9

corespunzător de către autorităţile competente pentru investigaţiile de spălare a 
banilor si finanţare a terorismului9 9

Această măsură va asigura colectarea şi utilizarea eficientă a informaţiilor financiare 
şi altor informaţii relevante de către autorităţile competente în investigarea crimelor de 
spălare a banilor, finanţarea terorismului şi altor infracţiuni asociate. Prin realizarea acestei 
măsuri, vor fi oferite informaţii fiabile, exacte şi actuale şi autorităţile competente vor avea 
resursele şi abilităţile necesare pentru utilizarea efectivă a informaţiilor în investigaţiile 
desfăşurate, pentru identificarea şi urmărirea activelor ilicite.

7. Infracţiunile, activităţile de spălare a banilor sunt investigate si făptuitorii 
sunt deferiţi justiţiei, fiind aplicate pedepse eficiente, proporţionale si disuasive

Acţiunile din cadrul acestei măsuri sunt focusate pe investigarea activităţilor de 
spălare a banilor şi, în special, a infracţiunilor majore generatoare de venituri ilicite; 
efectuarea urmăririi penale a infractorilor şi aplicarea de către instanţele de judecată a unor 
sancţiuni efective, proporţionale şi disuasive pentru cei condamnaţi. Totodată, se 
implementează investigaţiile financiare paralele, investigarea şi urmărirea penală a 
cazurilor în care infracţiunile predicat au fost săvîrşite în afara ţării. Părţile componente ale 
sistemelor (investigaţie, urmărirea penală, condamnarea şi sancţiunile) vor funcţiona în 
mod coerent pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor. În cele din urmă, perspectiva 
depistării, condamnării şi pedepsei îi va descuraja pe potenţialii criminali de la săvîrşirea 
infracţiunilor de spălare de bani.

8. Veniturile infracţionale si bunurile utilizate la sau destinate pentru comiterea 
infracţiunilor sunt confiscate9

Acţiunile-componente ale acestei măsuri presupun activităţi prin care infractorii vor 
fi privaţi (prin aplicarea în timp util a măsurilor asiguratorii şi de confiscare) de bunurile 
ilicite obţinute din infracţiunile săvîrşite (atât pe teriroriul Republicii Moldova, cât şi în 
străinătate) sau de bunurile cu o valoare echivalentă. Totodată, măsura cuprinde acţiuni 
privind confiscarea bunurilor recuperate ca rezultat al proceselor penale, civile sau 
administrative; confiscarea cauzată de declaraţii transfrontaliere false. În cele din urmă, 
acţiunile respective vor avea impact asupra diminuării criminalităţii.



9. Infracţiunile şi activităţile de finanţare a terorismului sunt investigate, iar 
persoanele care finanţează terorismul sunt deferite justiţiei, fiindu-le aplicate pedepse 
efective, proporţionale şi disuasive

Activitatea autorităţilor competente trebuie să se concentreze asupra desfăşurării 
eficiente a investigaţiilor activităţilor de finanţare a terorismului; urmărirea penală a 
infractorilor şi aplicarea de către instanţele de judecată a unor sancţiuni eficiente, 
proporţionale şi disuasive celor condamnaţi. În acest fel, prin această realizarea acestei 
măsuri, componentele sistemului (investigarea, urmărirea penală, condamnarea şi 
sancţionarea) vor funcţiona în mod coerent pentru atenuarea riscurilor de finanţare a 
terorismului. De asemenea, un rol foarte important în realizarea acestei măsuri este o 
cooperare eficientă între instituţiile publice abilitate care trebuie să vizeze o definire clară 
şi cuprinzătoare a competenţelor fiecărei instituţii şi perfecţionarea sistemului naţional de 
prevenire şi combatere a finanţării terorismului. În cele din urmă, perspectiva de depistare, 
condamnare şi pedeapsă vor suprima posibilităţile desfăşurării cărorva activităţi de 
finanţare a terorismului.

10. Teroriştii, organizaţiile teroriste şi finanţatorii terorismului sunt9 7 O  9 9 9

împiedicaţi să primească, transfere şi utilizeze mijloace financiare şi să abuzeze de 
organizaţiile non profit

Această măsură vizează identificarea şi privarea teroriştilor, organizaţiilor teroriste 
şi reţelelor care sprijină teroriştii de resursele şi mijloacele pentru finanţarea sau sprijinirea 
activităţilor şi organizaţiilor teroriste. Aceasta include implementarea corespunzătoare a 
unor regimuri de sancţiuni financiare internaţionale pentru respectarea rezoluţiilor 
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind prevenirea şi combaterea 
terorismului şi a actelor de terorism. Astfel, rezoluţiile menţionate impun statelor să 
blocheze, fără întârziere, fondurile sau alte active, şi de a se asigura ca fondurile sau alte 
active nu sunt puse la dispoziţia, direct sau indirect, sau în beneficiul oricărei persoane sau 
entităţi fie desemnată de, fie aflată sub autoritatea Consiliului de Securitate al ONU, 
conform Capitolului VII al Cartei Naţiunilor Unite, inclusiv, în conformitate cu rezoluţia 
1267 (1999) şi a rezoluţiilor ulterioare sau desemnate de ţara respectivă conform rezoluţiei 
1373 (2001). ’
Totodată, măsura presupune o bună înţelegere a riscurilor de finanţare a terorismului şi 
întreprinderea unor acţiuni adecvate şi proporţionale pentru atenuarea acestor riscuri.

11. Persoanele şi entităţile implicate în proliferarea armelor de distrugere în 
masă sunt împiedicaţi să primească, transfere şi să utilizeze mijloace financiare în 
corespundere cu cerinţele Rezoluţiilor Consiliului de Securitate ONU

O altă prioritate a strategiei respective constituie implementarea sancţiunilor 
financiare internaţionale pentru respectarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind prevenirea, combaterea şi distrugerea proliferării



armelor de distrugere în masă şi a finanţării acesteia. Sancţiunile financiare respective 
trebuie să fie puse în aplicare complet şi corect, fără întârziere. De asemenea, este necesară 
monitorizarea continuă a respectării prevederilor legale aferente şi existenţa unei cooperări 
adecvate şi eficiente între autorităţile competente.

CAPITOLUL V
IMPLEMENTAREA, EVALUAREA SI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII

STRATEGIEI

Strategia va fi implementată printr-un Plan de Acţiuni detaliat pentru anii 2020 - 
2024. Pentru fiecare activitate din Planul de Acţiuni, se va stabili termenul de 
implementare, instituţiile responsabile, indicatorii de monitorizare şi rezultatele scontate.

Prin mecanismul propus de coordonare, SPCSB, în calitate de structură 
independentă în cadrul Guvernului, va fi responsabil de monitorizarea la nivelul activităţii 
specifice, fiecare instituţie responsabilă fiind obligată să îşi prezinte progresele în ceea ce 
priveşte activităţile curente.

Entităţile responsabile de implementarea Strategiei vor prezenta SPCSB semestrial, 
pînă la data de 10 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, note informative privind 
îndeplinirea sau neîndeplinirea fiecărei acţiuni.

Pînă la data de 1 februarie a fiecărui an, SPCSB va prezenta Guvernului raportul de 
implementare a Strategiei pe anul precedent, iar pînă la data de 15 februarie, după caz, 
va elabora şi va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni 
privind implementarea Strategiei.

Raportul de implementare elaborat de SPCSB va include obligatoriu sinteza 
realizării acţiunilor din Plan, cu date privind implementarea totală, parţială şi 
neimplementarea acţiunilor, 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 acţiune (şi, dacă este necesar, a 
obiectivelor propriu-zise) ar trebui încorporat în această raportare, care ar trebui să 
analizeze şi alte evoluţii.

Indicatorii de eficacitate, bazate pe cele existente în metodologia FATF/GAFI sunt 
prezentate în Planul de Acţiuni aferent, adiţional activităţii stabilite şi raportării bazate pe 
rezultate.

Pentru fiecare măsură, pot fi raportate activităţile specifice realizate sau planificate, 
dar şi furnizată o măsură a eficacităţii acestora. În cazul în care activităţile au fost finalizate, 
însă a fost identificată o eficienţă scăzută, trebuie făcute recomandări corespunzătoare 
pentru activităţi ulterioare, cu includerea acestora într-un Plan de Acţiuni actualizat. În mod 
similar, în cazul în care sunt identificate alte obiective necesare pentru atingerea 
Obiectivelor Strategice, acestea pot fi incluse în Planul de Acţiuni actualizat.

Totodată, entităţile responsabile vor prezenta Serviciului anual, pînă la data de 15 
ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni.



Riscuri privind implementarea Strategiei
Strategia Naţională propusă este un program complex, multianual, care implică 

numeroase entităţi din sectorul public şi din sectorul privat. Astfel de programe prezintă în 
mod inevitabil multe riscuri în ceea ce priveşte implementarea reuşită a acestora, care ar 
trebui monitorizată şi raportată în mod corespunzător.

Deşi Strategia este un document la nivel naţional, implementarea acesteia depinde 
de acţiunile mai multor instituţii de stat şi din sectorul privat. Grupul de lucru format din 
reprezentanţii autorităţilor competente va fi responsabil pentru punerea în aplicare a 
strategiei şi va trebui să monitorizeze progresele înregistrate în raport cu Planul de Acţiuni 
şi să raporteze despre orice probleme emergente. Aceste acţiuni urmează să fie analizate 
din punct de vedere al costurilor iar numărul angajaţilor care vor fi responsabili de 
implementarea acestora să fie evaluat cu atenţie. Unele acţiuni pot necesita, de asemenea, 
crearea sau îmbunătăţirea sistemelor de tehnologie a informaţiei, pentru care nu există încă 
niciun fel de specificaţii. Sursele financiare necesare pentru implementarea acţiunilor vor 
avea impact asupra bugetelor existente sau vor necesita finanţări suplimentare. Se 
recomandă o evaluare şi comunicare continuă cu Guvernul pentru aprobare (şi finanţare, 
acolo unde este necesar), precum şi monitorizarea în viitor a altor necesităţi pe toată 
perioada de implementare a Strategiei. Dacă nu pot fi găsite resursele necesare, trebuie 
identificate abordări alternative pentru atingerea scopurilor. În mod similar, entităţile 
raportoare din sectorul privat sunt obligate să implementeze modificări ale politicilor şi 
procedurilor, în temeiul noului sistem PCSBFT şi vor avea un rol esenţial în implementarea 
Strategiei. Organele cu funcţii de supraveghere PCSBFT ale entităţilor raportoare se vor 
asigura că acestea îşi îndeplinesc obligaţiile legale. Trebuie făcute eforturi prin mobilizare 
şi formare pentru a diminua orice lipsă de experienţă sau expertiză identificată.

Deşi Strategia este un document de planificare pe termen mediu, aceasta trebuie să 
răspundă schimbărilor din mediul extern. Modificările aduse standardelor internaţionale 
PCSBFT (de ex. Recomandările FATF/GAFI sau Directivele UE) trebuie monitorizate şi 
reflectate în legislaţia naţională. Unele evoluţii pot fi complet neprevăzute, cum ar fi noi 
cazuri de spălare a banilor care evidenţiază eşecuri sistemice şi pot necesita o schimbare în 
planificarea şi prioritizarea implementării.

Grupul de lucru va monitoriza apariţia unor astfel de schimbări şi va elabora 
modificări/ajustări, în mod corespunzător. Într-un program cu o durată de cîţiva ani, nu 
toate acţiunile vor fi realizate imediat. Secvenţierea şi prioritizarea planului de acţiuni ar 
trebui revizuite şi ajustate în mod periodic pentru a ţine seama de progres şi de orice 
probleme emergente specifice (de exemplu, alte planuri de acţiuni). Instituţiile în sarcina 
cărora a fost pusă implementarea unor acţiuni, inclusiv cele din sectorul privat, trebuie 
consultate într-o etapă timpurie cu privire la fezabilitatea propunerii (acţiunii).



Capitolul VI
RESURSE FINANCIARE

Fiecare instituţie responsabilă va identifica şi va planifica, în funcţie de necesitate, 
fondurile necesare realizării Planului de Acţiuni, atît din surse bugetare proprii, cît şi din 
accesarea asistenţei oferite de organizaţiile internaţionale.



PLANUL DE ACŢIUNI
privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere 

a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024

Anexa nr. 2

Măsuri pentru Acţiuni pentru realizarea Termene Responsabili Indicatori de monitorizare Rezultate scontate Costuri
realizarea obiectivelor măsurilor de

realizare
1 2 3 4 5 6 7

Obiectivul Strategic 1: Politicile si activităţile de coordonare si cooperare la nivel naţional si internaţional reduc riscurile de spălare a banilor si de finan are a terorismului
1.1. R iscurile de spălare a 
banilor şi de finanţare a 
terorism ului sunt bine 
cunoscute şi pe deplin 
înţelese, iar acţiunile 
autorităţilor sunt bine 
coordonate pentru a 
preveni şi combate 
am eninţările şi 
vulnerabilităţile

1.1.1. E laborarea 
proiectului şi adoptarea 
H otărârii Guvernului de 
aprobare a  Regulam entului 
privind modul de 
organizare şi realizare a 
evaluării naţionale a 
riscurilor de spălare a 
banilor şi de finanţare a 
terorism ului

Semestrul I 
2020

SPCSB,
Instituţiile com petente de 
efectuarea ENR1

proiect elaborat şi adoptat Conform area cu 
Recom andarea FATF 1, 
2, 33 şi 34

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate

1.1.2. Crearea şi 
coordonarea Grupului de 
Lucru pentru efectuarea 
evaluării naţionale a 
riscurilor în  dom eniul 
SB/FT

Semestrul I, 
2020

SPCSB
Instituţiile com petente de 
efectuarea E N R 1

Grup de lucru constituit; 
Nr. de şedinţe desfăşurate

Conform area cu 
Recom andarea FATF 1, 
2, 33 şi 34

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte 
surse

1.1.3. Im plem entarea 
recom andărilor 
M ONEYVAL de 
îm bunătăţire a 
m ecanism ului de realizare 
a evaluării naţionale a 
riscurilor în  partea ce ţine 
de finanţarea terorism ului

Semestrul II, 
2019

Serviciul Prevenirea şi 
Com baterea Spălării Banilor 
Instituţiile com petente de 
efectuarea E N R 1

recom andări implem entate Conform area cu 
Recom andarea FATF 1, 
2, 33 şi 34

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte 
surse

1.1.4. Pregătirea şi 
efectuarea E N R  prin 
actualizarea la nivel

Semestrul I 
2021

Serviciul Prevenirea şi 
Com baterea Spălării Banilor

Raportul de evaluare elaborat 
şi aprobat prin  Ordinul 
directorului SPCSB;

Conform area cu 
Recom andarea FATF 1, 
2, 33 şi 34

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte

1 Art. 6 alin. (8) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului



operaţional, sectorial şi 
naţional a surselor 
riscurilor în  conform itate 
cu standardele 
internaţionale şi 
recom andărilor instituţiilor 
internaţionale de 
specialitate

Instituţiile com petente de 
efectuarea ENR, entităţile 
raportoare

R aport de evaluare publicat 
pe pagina web oficială a 
SPCSB

surse

1.1.6 Identificarea, 
elaborarea şi aprobarea 
planului de acţiuni pentru 
reducerea riscurilor în  
dom eniul prevenirii şi 
com baterii spălării banilor 
şi finanţării terorism ului

Sem estrul II 
2021

Serviciul Prevenirea şi 
Com baterea Spălării Banilor 
Instituţiile com petente de 
efectuarea ENR

Plan de acţiuni privind 
reducerea riscurilor elaborat 
şi aprobat prin  Hotărîre de 
Guvern

Conform area cu 
R ecom andarea FATF 1, 
2, 33 şi 34

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte 
surse

1.1.5. E fectuarea acţiunilor 
de informare, cum  ar fi 
instruiri, întâlniri, ateliere 
şi publicaţii privind 
rezultatele pe EN R  şi 
oferirea de instruiri 
adaptate necesităţilor 
fiecărui sector, 
vulnerabilităţilor şi 
riscurilor identificate în  
acest dom eniu

Sem estrul II 
2021

Serviciul Prevenirea şi 
Com baterea Spălării B anilor 
Instituţiile com petente de 
efectuarea ENR, entităţile 
raportoare

Nr. de acţiuni de informare şi 
nr. de participanţi

Conform area cu 
R ecom andarea FATF 1,
2, 33 şi 34

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

1.1.6. Revizuirea sistem ică 
a riscurilor noi şi 
em ergente pe m ăsură ce 
acestea afectează 
Republica M oldova

Sem estrul II 
2022

SPCSB
Instituţiile com petente de 
efectuarea ENR, entităţile 
raportoare

R aport de revizuire elaborat şi 
aprobat

Conform area cu 
R ecom andarea FATF 1, 
2, 33 şi 34

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte 
surse

1.1.7. A ctualizarea Planului 
de acţiuni privind 
im plem entarea Strategiei 
naţionale de prevenire şi 
combatere 
a spălării banilor şi 
finanţării terorism ului 
pentru anii 2020-2024, în  
vederea diminuării 
riscurilor identificate 
asociate spălării banilor şi

Sem estrul II, 
2022

Serviciul Prevenirea şi 
Com baterea Spălării B anilor 
alte autorităţi publice 
competente

P lan  de acţiuni 
privind im plem entarea 
Strategiei naţionale PCSBFT 
actualizat

Conform area cu 
R ecom andarea FATF 1,
2, 33 şi 34

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte 
surse



finanţării terorism ului în  
Republica M oldova

1.2. Cooperarea 
internaţională perm ite 
acum ularea necesară de 
inform aţii financiare şi 
probe care facilitează 
acţiunile îm potriva 
crim inalilor şi activelor 
acestora

1.2.1. Cererile de asistenţă 
ju rid ică internaţională şi 
extrădare expediate şi 
executate

perm anent Procuratura Generală, 
M inisterul Justiţiei

N r de cereri de asistenţă 
jurid ică internaţională şi 
extrădare executate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 36 -  40 şi cu 
elemente ale R. 9, 24, 
25 şi 32

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte 
surse

1.2.2. A sigurarea 
prioritizării în  practică a 
cazurilor spălare a banilor 
şi a cazurilor cu aspecte de 
spălare a banilor şi sporirea 
gradului de conştientizare a 
tuturor autorităţilor 
com petente cu privire la 
posibilităţile de cooperare 
internaţională în  cazurile de 
spălare de bani şi finanţare 
a terorismului.

perm anent Procuratura Generală, 
M inisterul Justiţiei

sistem  autom atizat general 
pentru prioritizarea şi 
actualizarea statutului de 
executare la  cereri

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 36 -  40 şi cu 
elemente ale R. 9, 24, 
25 şi 32

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

1.2.3. A sigurarea 
schim bului de inform aţii cu 
alte autorităţi din 
străinătate, inclusiv în  baza 
acordurilor încheiate

perm anent SPCSB, organele de 
supraveghere

nr. de solicitări executate şi 
transmise

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 36 -  40 şi cu 
elemente ale R. 9, 24, 
25 şi 32

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

1.2.4. Acum ularea datelor 
statistice detaliate privind 
schim bul de inform aţii cu 
autorităţile similare din alte 
state

semestrial SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere, Procuratura 
Generală, M inisterul Justiţiei

date statistice corecte şi 
actuale

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 36 -  40 şi cu 
elemente ale R. 9, 24, 
25 şi 32

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

Obiectivul Strategic 2: Veniturile infracţionale si fondurile destinate finanţării terorismului sunt împiedicate să intre în sectorul financiar si în alte sectoare sau sunt 
identificate si raportate de către aceste sectoare
2.1. Organele de 
supraveghere 
m onitorizează şi 
reglem entează instituţiile 
financiare şi liberii 
profesionişti

2.1.1. Identificarea şi 
im plem entarea indicilor de 
alertă în  vederea detectării 
oricăror m odificări a 
situaţiei la entităţile 
raportoare licenţiate

semestrial SPCSB, organele cu funcüi de 
supraveghere

indici de alertă identificaţi şi 
im plem entaţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FA TF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



corespunzător riscurilor 
identificate în  dom eniul 
spălării banilor şi 
finanţării terorism ului

2.1.2. Introducerea şi/sau 
actualizarea cerinţelor de 
conform are de tip potrivit 
şi adecvat pentru fiecare tip 
de entitate raportoare în  
funcţie de riscurile 
identificate

Sem. I 2020 SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

cerinţele potrivit şi adecvat 
actualizate şi/sau elaborate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.3. Elaborarea şi/sau 
actualizarea m anualelor cu 
privire la  supravegherea 
entităţilor raportoare 
în  dom eniul prevenirii şi 
com baterii spălării 
banilor şi finanţării 
terorism ului

Sem. I 2020 SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

m anuale de supraveghere 
elaborate şi/sau actualizate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.4. Evaluarea şi 
identificarea de către 
organele cu funcţii de 
supraveghere a 
am eninţărilor şi 
vulnerabilităţilor pentru 
fiecare sector supravegheat 
şi în  parte pe fiecare 
categorie de entitate 
raportoare supravegheată

Semestrul I, 
2020

SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

R aport privind am eninţările şi 
vulnerabilităţile sectoriale 
identificate de către organele 
cu funcţii de supraveghere 
identificate şi publicate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.5. Elaborarea şi/sau 
actualizarea regulam entelor 
sectoriale în  baza 
am eninţărilor şi 
vulnerabilităţilor 
identificate

Semestrul I 
2021

SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

Regulam ente sectoriale 
aprobate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.6. E fectuarea acţiunilor 
de inform are, cum  a r fi 
instruiri, întâlniri, ateliere 
şi publicaţii privind 
rezultatele evaluării 
sectoriale efectuate de către 
organele cu funcţii de 
supraveghere şi oferirea de 
instruiri adaptate 
necesităţilor fiecărui sector

Semestrul II 
2021

SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

Nr. acţiunilor de informare şi 
nr. de participanţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



reieşind din
vulnerabilităţile şi riscurile 
identificate în  acest 
dom eniu
2.1.7. Im plem entarea 
m ecanism ului privind 
abordarea com plet bazată 
pe riscuri în  supravegherea 
entităţilor raportoare, prin 
im plem entarea m odelelor 
de evaluare a  riscurilor în  
acest dom eniu

Semestrul II 
2021

SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

abordarea bazată pe riscuri în 
supraveghere im plem entată

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.8. Evaluarea gradului 
de respectare de către 
entităţile raportoare 
supravegheate a 
prevederilor legislaţiei 
privind prevenirea şi 
com baterea spălării banilor 
şi finanţării terorism ului

perm anent SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

nr. de inspecţii efectuate la 
entităţi raportoare

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.9. Im plem entarea şi/sau 
Îm bunătăţirea 
m ecanism ului de 
supraveghere d in  oficiu 
prin  analiza efectuată la 
distanţă în domeniul 
prevenirii şi com baterii 
spălării banilor şi finanţării 
terorism ului

Sem. I 2021 SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

m ecanism  de supraveghere 
din oficiu elaborat şi 
im plem entat

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.10. Aplicarea unor 
sancţiuni proporţionale şi 
disuasive în  cazurile 
depistării încălcarilor 
legislaţiei privind 
prevenirea şi com baterea 
spălării banilor.

perm anent SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

nr. şi tipul sancţiunilor 
im puse pentru încălcările 
depistate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.11. Supravegherea 
m odului de m onitorizare, 
gestionare şi dim inuare a 
încălcărilor identificate de 
către entităţile raportoare

perm anent SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

nr. planuri de măsuri de 
înlăturare a încălcărilor 
depistate elaborat de entitatea 
raportoare şi aprobat de 
organul de supraveghere care

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



prin  elaborarea şi 
im plem entarea m ăsurilor 
de remediere a  lor.

a efectuat verificarea şi 
gradul de executare a lor

2.1.12. Organizarea 
instruirilor pentru 
supraveghetorii numiţi 
recent în  vederea 
extinderii cunoştinţelor 
despre entităţile raportoare 
aflate sub supravegherea 
lo r şi măsurile de 
supraveghere care trebuie 
im plem entate conform  
Legii nr.308 din 
22.12.2017.

Sem. I 2020 SPCSB, U niunea Avocaţilor, 
Cam era Notarială, ANRCETI, 
C am era de Stat pentru 
Supravegherea M arcării,

nr. de instruiri organizate şi 
nr. de participanţi instruiţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.13. Organizarea 
instruirilor şi altor acţiuni 
de inform are a entităţilor 
raportoare adaptate 
profilului de risc al 
fiecăruia dintre sectoarele 
supravegheate,

perm anent SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

nr. de instruiri organizate şi 
nr. de participanţi instruiţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.1.14. Im plem entarea 
şi/sau îm bunătăţirea 
m ecanism ului de ţinere a 
datelor statistice în  partea 
ce ţine de supravegherea 
entităţilor raportoare în  
dom eniul prevenirii şi 
com baterii spălării banilor 
şi finanţării terorism ului

semestrial SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

date statistice corecte şi 
actuale

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 14, 26 - 28, 34 şi 35 
şi cu elem ente ale R. 1 
şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.2. Instituţiile financiare 
şi liberii profesionişti 
aplică adecvat măsurile 
de combatere a spălării 
banilor şi a finanţării 
terorism ului care sunt 
com ensurabile cu 
riscurile identificate şi

2.2.1. Identificarea şi 
evaluarea riscurilor de 
spălare a banilor şi de 
finanţare a terorism ului de 
către entităţile raportoare în  
dom eniul propriu de 
activitate efectuat în  baza 
rezultatelor evaluării

Sem.II 2021 ntităţile raportoare, organele cu 
funcţii de supraveghere

Riscuri sectoriale identificat, 
planuri de minimizare a 
riscurilor identificate 
elaborate şi aprobate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 9 -23 şi cu elemente 
ale R. 1, 6 şi 29

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



raportează despre 
tranzacţiile suspecte

naţionale a riscurilor şi a 
criteriilor şi factorilor 
stabiliţi de organele cu 
funcţii de supraveghere
2.2.2. Im plem entarea de 
către entităţile raportoare a 
m ăsurilor de precauţie faţă 
de clienţi, în  special în  ceea 
ce priveşte verificarea 
structurilor juridice 
complexe, exam inând 
tranzacţiile ca parte a unor 
măsuri de monitorizare 
continuă, stabilind sursa de 
avere şi asociaţii apropiaţi 
ai persoanelor expuse 
politic (PEP), detectând 
legăturiloe corespondente 
şi descoperirea încercărilor 
de evitare a sancţiunilor 
financiare;

perm anent Entităţile raportoare, organele 
cu funcţii de supraveghere

M ăsuri de precauţie faţă de 
clienţi implem entate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 9 -23 şi cu elemente 
ale R. 1, 6 şi 29

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.2.3. E fectuarea de către 
entităţile raportoare a 
auditurilor interne în  
dom eniul prevenirii şi 
com baterii spălării banilor 
şi finanţării terorism ului 
com plete şi aprofundate,

anual Entităţile raportoare, organele 
cu funcţii de supraveghere

rapoarte de audit în  dom eniul 
prevenirii şi com baterii 
spălării banilor şi finanţării 
terorism ului efectuate şi 
prezentate organelor cu 
funcţii de supraveghere

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 9 -23 şi cu elemente 
ale R. 1, 6 şi 29

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.2.4. Elaborarea şi/sau 
actualizarea program elor 
interne pentru prevenirea şi 
com baterea spălării banilor 
şi finanţării terorism ului ale 
entităţilor raportoare în  
dependenţă de riscurile 
identificate

Sem. II 2021 Organele cu funcţii de 
supraveghere, entităţile 
raportoare

program e interne elaborate şi 
aprobate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 9 -23 şi cu elemente 
ale R. 1, 6 şi 29

2.3. Persoanele juridice 
sunt îm piedicate de a  fi 
utilizate în  legalizări de 
fonduri şi finanţare de 
terorism, iar inform aţia

2.3.1. A sigurarea 
conform ării entităţilor 
legale, indiferent de form a 
jurid ică la cerinţele 
legislaţiei cu privire la

Sem. II 2021 ASP proiect de lege 
Inform aţia com pletă şi 
corectă privind beneficiarul 
efectiv d in  Registrul de stat a 
persoanelor juridice

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 24 şi 25 şi cu 
elemente ale R. 1, 10, 
37 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



cu privire la beneficiarii 
lor efectivi este accesibilă

prezentarea inform aţiei 
privind beneficiarul efectiv

disponibilă organelor 
competente

autorităţilor competente 
fără careva impedim ente

2.3.2. Stabilirea unui 
m ecanism  de înregistrare 
obligatorie a  oricăror 
m odificări privind 
fondatorii şi membrii 
organizaţiilor non- 
guvernam entale

Sem.II 2020 ASP Proiect de lege de modificare 
a legislaţiei aprobat 
Inform aţia com pletă şi 
corectă din Registrul de stat a 
persoanelor juridice 
disponibilă privind 
organizaţiile non- 
guvernam entale

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 24 şi 25 şi cu 
elemente ale R. 1, 10, 
37 şi 40

2.3.3. E fectuarea unei 
analize detaliate a măsurii 
în  care entităţile juridice 
înregistrate în  M oldova pot 
fi sau sunt folosite în  mod 
necorespunzător pentru 
spălarea banilor/finanţarea 
terorismului,

Sem. I 2021 ASP, SFS plan de acţiuni elaborat în 
vederea dim inuării folosirii în  
m od necorespunzător a 
entităţilor legale

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 24 şi 25 şi cu 
elemente ale R. 1, 10, 
37 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.3.4. Identificarea şi 
asigurarea executării 
m ăsurilor relevante de 
atenuare a  riscurilor 
identificate în  cadrul 
analizei privind folosirea 
necorespunzătoare a 
entităţilor legale pentru 
spălarea banilor/finanţarea 
terorismului,;

Sem.II 2021 ASP, SFS, alte autorităţi 
conform  com petenţei

plan de acţiuni executat Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 24 şi 25 şi cu 
elemente ale R. 1, 10, 
37 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.3.5. M enţinerea statisticii 
privind entităţile legale 
utilizate necorespunzător 
pentru spălarea 
banilor/finanţarea 
terorismului,

semestrial SFS, organele de drept statistica valabilă organelor 
com petente privind entităţile 
utilizate necorespunzător

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 24 şi 25 şi cu 
elemente ale R. 1, 10, 
37 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.3.6. Organizarea 
trainingurilor şi altor 
măsuri de inform are a 
autorităţilor competente 
relevante şi entităţilor 
raportoare privind riscurile 
şi tipologiile de utilizare

Sem.II 2021 SFS, ASP nr. traininguri şi alte tipuri de 
măsuri de informare

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 24 şi 25 şi cu 
elemente ale R. 1, 10, 
37 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



necorespunzătoare a 
persoanelor jurid ice în  
scopuri de spălare a 
banilor/finanţare a 
terorism ului
2.3.7. Asigurarea accesului 
public la inform aţia privind 
entităţile legale înregistrate, 
inclusiv la  inform aţia cu 
privire la  beneficiarul 
efectiv

Sem. I 2022 ASP D atele din Registrul de stat a 
persoanelor juridice publice 
cu acces gratuit

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 24 şi 25 şi cu 
elemente ale R. 1, 10, 
37 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.3.8. Elaborarea şi 
aprobarea m odificărilor 
legislative care a r 
reglem enta sancţionarea 
persoanelor jurid ice şi 
persoanelor fizice pentru 
încălcarea cerinţelor de 
prezentare a inform aţiilor 
privind beneficiarii efectivi

Sem. II 2022 ASP proiect de lege aprobat Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 24 şi 25 şi cu 
elemente ale R. 1, 10, 
37 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

2.3.9. Im punerea de către 
autorităţile com petente a 
unor sancţiuni eficiente, 
proporţionale şi disuasive 
pentru persoanelor juridice 
şi persoanelor fizice 
privind încălcarea 
cerinţelor de prezentare a 
inform aţiilor privind 
beneficiarii efectivi cu 
posibilitatea de excludere 
d in  registrul persoanelor 
jurid ice pentru încălcări 
grave sau repetate;

perm anent ASP, SFS, nr. , tipul şi valoarea 
sancţiunilor impuse

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 24 şi 25 şi cu 
elemente ale R. 1, 10, 
37 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

Obiectiv strategic 3: Ameninţările naţionale şi internaţionale privind spălarea banilor sunt identificate şi înlăturate, iar făptuitorii sunt pedepsiţi şi deposedaţi de veniturile 
infracţionale şi de bunurile utilizate la sau destinate pentru comiterea infracţiunilor.
3.1. Inform aţia financiară 
şi alte date relevante sunt 
utilizate în  m od 
corespunzător de către 
autorităţile com petente

3.1.1. A sigurarea unui 
nivel calitativ şi cantitativ a 
tranzacţiilor suspecte, şi o 
tranziţie eficientă la noul 
sistem  de raportare.

perm anent SPCSB, Organele cu funcţii de 
supraveghere

nr. şi calitatea rapoartelor Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 29 - 32 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 4 
8, 9, 34 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



pentru investigaţiile de 
spălare a banilor şi 
finanţare a terorism ului

3.1.2. Organizarea 
trainingurilor privind 
analiza şi raportarea 
tranzacţiilor suspecte; 
furnizarea de tipologii de 
spălare a banilor/finanţarea 
terorism ului pentru 
entităţile raportoare

semestrial SPCSB, Organele cu funcţii de 
supraveghere

nr traininguri şi nr. de 
participanţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 29 - 32 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 4 
8, 9, 34 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.1.3. Îm bunătăţirea 
sistem elor şi proceselor 
interne a entităţilor 
raportoare pentru 
identificarea şi justificarea 
suspiciunilor de M L /  TF.

perm anent SPCSB, Organele cu funcii de 
supraveghere, entităţile 
raportoare

Sisteme şi procese interne 
eficiente

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 29 - 32 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 4 
8, 9, 34 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.1.4. Actualizarea 
periodică a procedurilor 
analitice interne, în  
conform itate cu situaţia în  
sistem ul de raportare a 
tranzacţiilor suspecte.

anual SPCSB proceduri analitice interne 
actualizate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 29 - 32 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 4 
8, 9, 34 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.1.5. D ezvoltarea 
capacităţilor organelor de 
drept privind desfăşurarea 
investigaţiilor financiare şi 
utilizarea eficientă a 
inform aţiilor financiare 
(experţi financiari, 
contabili legali, hardware 
IT şi software IT).

perm anent Organele de drept Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 29 - 32 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 4 
8, 9, 34 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.1.6. Îm bunătăţirea 
analizei tranzacţiilor 
realizate în  num erar în  
scopul identificării 
posibilelor tipologii de 
spălare a banilor/finanţare a 
terorism ului

perm anent SPCSB, entităţile raportoare Nr. de rapoarte analitice 
elaborate şi diseminate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 29 - 32 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 4 
8, 9, 34 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.1.7. Îm bunătăţirea 
capacităţilor tehnice (IT) 
privind analiza tranzacţiilor 
raportate de către entităţile 
raportoare

Sem. II 2020 Entităţile raportoare, organele 
cu funcţii de supraveghere, 
SPCSB ’

capacităţi tehnice analitice 
im plem entate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 29 - 32 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 4 
8, 9, 34 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



3.2. Infracţiunile, 
activităţile de spălare a 
banilor sunt investigate şi 
făptuitorii sunt deferiţi 
justiţiei, fiind aplicate 
pedepse eficiente,

3.2.1. Investigarea şi 
urm ărirea penală a  spălării 
banilor legată de infracţiuni 
grave, în  conform itate cu 
profilul de risc al 
M oldovei.

perm anent Organele de drept Nr. de investigaţii Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 3, 30 şi 31 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 32, 
37, 39 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

proporţionale şi disuasive 3.2.2. Statistica privind 
cazurile de spălare a 
banilor transm iseîn instanţe 
a mai multe, bazându-se pe 
inferenţe care pot fi extrase 
în  m od corespunzător din 
probele disponibile;

semestrial PG date statistice corecte şi 
actuale

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 3, 30 şi 31 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 32, 
37, 39 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.2.3. Oferirea organelor de 
drept a resurselor necesare 
pentru a investiga cu 
succes cazurile de spălare 
de bani, inclusiv instruire şi 
resurse specifice privind 
crim inalitatea econom ică şi 
crim inalistica financiară.

semestrial Organele de drept, INJ Nr. de instruiri şi nr. de 
participanţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 3, 30 şi 31 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 32, 
37, 39 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.2.4. Organizare de 
traininguri în  baza unor 
program e de instruire 
continuă pentru procurori şi 
sistem ul jud ic iar cu privire 
la urm ărirea penală şi 
problem ele aferente 
probelor cazurilor de 
spălare a banilor şi 
finanţare a terorismului.

semestrial Organele de drept, INJ Nr. de instruiri şi nr. de 
participanţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 3, 30 şi 31 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 32, 
37, 39 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.2.5. Conlucrarea între 
SPCSB şi organele de drept 
în  vederea creşterii 
num ărului de cazuri 
generate de spălarea 
banilor şi finanţarea 
terorism ului, investigate şi 
urm ărite penal;

perm anent SPCSB, organele de drept nr. de investigaţii demarate Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 3, 30, 31 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 32, 
37, 39 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



3.3. Veniturile 
infracţionale şi bunurile 
utilizate la sau destinate 
pentru com iterea 
infracţiunilor sunt 
confiscate

3.3.1. Im plem entarea în  
m od constant a  cadrului 
legal, pentru a  spori 
eficacitatea sechestrării 
urm ată de confiscarea 
încasărilor într-un grad mai 
înalt, în  special în  ceea ce 
priveşte confiscarea 
extinsă.

perm anent CNA Nr. şi sum a sechestrelor 
aplicate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 32 şi cu 
elemente ale R. 30, 31, 
37, 38, 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.3.2. Elaborarea şi 
aprobarea proiectului 
Strategiei naţionale de 
recuperare a  bunurilor 
infracţionale care ar 
prevedea întreprinderea de 
măsuri pentru a spori 
eficacitatea sistem ului de 
recuperare a  activelor 
criminale..

Sem. I 2021 CNA Proiect al Strategiei naţionale 
de recuperare a  bunurilor 
infracţionale aprobat

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 32 şi cu 
elemente ale R. 30, 31, 
37, 38, 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.3.3. Ţ inerea datelor 
statistice fiabile şi 
reconciliate privind 
activele sechestrate şi 
confiscate pentru spălarea 
banilor şi infracţiuni care 
generează venituri pentru a 
m onitoriza eficacitatea 
rezultatelor în  vederea 
creşterii eficacităţii.

semestrial Date statistice actuale şi 
corecte

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 32 şi cu 
elemente ale R. 30, 31, 
37, 38, 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.3.4. Consolidarea 
capacităţii investigatorilor 
(inclusiv Serviciului 
Vamal), a procurorilor şi a 
sistem ului judiciar, oferind 
instruire continuă în  
dom eniul sechestrării, 
confiscării şi gestionării 
bunurilor.

semestrial PG, INJ, SV Nr. de instruiri şi nr. de 
participanţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 32 şi cu 
elemente ale R. 30, 31, 
37, 38, 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

3.3.5. Continuarea 
îm bunătăţirii capacităţilor 
de gestionare a  activelor 
de către ARBI.

perm anent CNA Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 32 şi cu

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



elemente ale R. 30, 31, 
37, 38, 40

Obiectiv strategic 4: Ameninţările naţionale şi internaţionale privind finanţarea terorismului sunt identificate şi înlăturate, teroriştii sunt deposedaţi de resurse, iar 
finanţatorii terorismului sunt pedepsiţi, acestea contribuind la prevenirea actelor teroriste.______________________________________________________________
4.1. Infracţiunile şi 
activităţile de finanţare a 
terorism ului sunt 
investigate, iar 
persoanele care 
finanţează terorism ul 
sunt deferite justiţiei, 
fiindu-le aplicate pedepse 
efective, proporţionale şi 
disuasive

4.1.1. Elaborarea cadrului 
legal privind asigurarea 
desfăşurării investigaţiilor 
financiare paralele în 
cazurile de terorism  şi 
finanţarea terorism ului , 
care ar permite 
identificarea activelor şi 
surselor de bani şi altor 
aspecte non-financiare ale 
finanţării terorismului.

perm anent PG, SIS nr. de investigaţii paralele 
desfăşurate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 5, 30, 31, 39 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 32, 
37 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.1.2. Organizarea 
instruirilor pentru ofiţerii 
de urm ărire penală şi 
procurori cu privire la 
posibilul aspect al finanţării 
terorism ului care a r putea fi 
detectat în  legătură şi cu 
alte infracţiuni.

semestrial PG, INJ, SIS Nr. de traininguri şi 
participanţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 5, 30, 31, 39 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 32, 
37 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.1.3. R eevaluarea continuă 
a nivelului de risc pentru 
activităţile FT

SIS, SPCSB rapoarte elaborate şi aprobate Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 5, 30, 31, 39 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 32, 
37 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.1.4. Inform area ulterioară 
a autorităţilor competente 
şi entităţile raportoare 
privind evaluarea riscurilor 
de finanare a  terorism ului

SIS Nr. de instruiri şi nr. de 
participanţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 5, 30, 31, 39 şi cu 
elemente ale R. 1, 2, 32, 
37 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.2. Teroriştii, 
organizaţiile teroriste şi 
finanţatorii terorism ului 
sunt îm piedicaţi să 
prim ească, transfere şi 
utilizeze mijloace 
financiare şi să abuzeze

4.2.1. M odificarea cadrului 
legal, în  partea ce vizează 
term enul, condiţiile şi 
procedura de implementare 
a TFS aferente TF

Sem. I 2021 SPCSB, SIS, M AEIE proiect de modificare a 
legislaţiei şi proiect de 
regulam ent elaborate şi 
aprobate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu 
elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.2.2. Elaborarea şi/sau 
actualizarea, aprobarea şi 
im plem entarea

Sem. I 2021 SPCSB, SIS, M AIEI, organele 
cu funcţii de supraveghere

proiecte de regulamente 
aprobate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



de organizaţiile non 
profit

regulam entelor sectoriale 
în  vederea im plem entării 
Legii nr.308 din 
22.12.2017 şi Legii nr.25 
d in  04.03.2016 privind 
aplicarea m ăsurilor 
restrictive internaţionale.

elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

4.2.3. Organizarea 
instruirilor pentru 
autorităţile de supraveghere 
şi entităţile raportoare, 
privind im plem entarea 
eficientă a TFS aferente 
TF.

anual SIS, organele cu funcţii de 
supraveghere

nr.de instruiri şi de 
participanţi la instruirile 
respective

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu 
elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

4.2.4. supravegherea şi 
m onitorizarea continuă a 
activităţilor entităţilor 
raportoare în  partea ce 
v izează respectarea 
regim ului TFS aferente TF;

perm anent SIS, SPCSB, organele cu 
funcţii de supraveghere

nr. de inspecţii desfăşurate Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu 
elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.2.5. Colectarea 
statisticilor privind 
acţiunile şi măsurile de 
supraveghere relevante 
impuse aferente TF;

semestrial SIS, SPCSB, organele cu 
funcţii de supraveghere

statistica com pletă şi corectă 
privind măsurile întreprinse

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu 
elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.2.6. Elaborarea unui 
m ecanism  eficient de 
cooperare între autorităţile 
com petente în  vederea 
implem entării prevederilor 
Legii nr. 25

perm anent SIS, SPCSB, M AEIE M ecanism  elaborat, aprobat şi 
im plem entat

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu 
elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.2.7. Evaluarea sectorului 
O N G -urilor în  scopul şi 
identificării tipurilor de 
O NG-uri vulnerabile de a 
fi utilizate în  scop de TF;

Sem. II 2020 SIS, ASP, SFS, SPCSB, M J -raport elaborat şi aprobat de 
către autorităţile responsabile

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu 
elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.2.8. Elaborarea şi 
aprobarea planului de 
acţiuni în  vederea 
m inim ilizării riscurilor 
identificate în  cadrul

Sem. I 2021 SIS, M J plan de acţiuni elaborat şi 
aprobat

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu 
elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



evaluării sectorului ONG- 
urilor
4.2.9. M onitorizarea 
continuă a sectorului ONG 
din  perspectiva evaluării 
realizate şi a riscurilor 
identificate.

perm anent SIS, ASP M ăsuri din planul de acţiuni 
executate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu 
elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.2.10. Elaborarea şi 
aprobarea ghidurilor pentru 
entităţile raportoare privind 
m onitorizarea continuă a 
tranzacţiilor care im plică 
ONG-uri

Sem. II 2022 SIS, SPCSB proiecte de ghiduri elaborate 
şi aprobate

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 1, 4, 6, 8 şi cu 
elemente ale R. 14, 16, 
30, 31, 32, 37, 38 şi 40

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.3. Persoanele şi 
entităţile implicate în  
proliferarea arm elor de 
distrugere în  m asă sunt 
îm piedicaţi să prim ească, 
transfere şi utilizeze 
m ijloace financiare în  
corespundere cu cerinţele 
R ezoluţiilor Consiliului 
de Securitate ONU

4.3.1. A justarea cadrul 
normativ, în  special Legea 
308/2017 şi Legea nr. 
25/2016, în  partea ce 
v izează im plem entarea 
TFS aferente PF, precum  şi 
soluţionarea deficienţelor 
tehnice identificate în  
legislaţie.

Sem. II 2022 SPCSB
SIS
Serviciul vam al 
Organele cu funcţii de 
supraveghere

proiect de lege de m odificare 
a legislaţiei aprobat

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 7 şi cu elem ente ale 
R. 2

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.3.2. Supravegherea 
conform ităţii TFS aferente 
PF;Introducerea 
m onitorizării tem atice cu 
referire la PF.

perm anent SPCSB, SIS, organele cu 
funcţii de supraveghere

Nr. de inspecţii Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 7 şi cu elem ente ale 
R. 2

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.3.3. Includerea pe site- 
urile SIS şi SPCSB a 
inform aţiilor specifice cu 
referire la im plem entarea 
TSF aferente PF, inclusiv 
la cele mai recente 
modificări, conţinutul 
m odificării şi a acţiunilor 
ce se impun.

perm anent SIS, SPCSB liste publicate şi actualizate în  
perm anenţă

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 7 şi cu elem ente ale 
R. 2

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.3.4. Sporirea gradului de 
inform are şi asigurarea 
instruirii speciale a 
autorităţilor de 
supraveghere şi entităţilor

sem estrial SIS, SPCSB, organele cu 
funcţii de supraveghere

nr.de instruiri şi nr. de 
participanţi

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 7 şi cu elem ente ale 
R. 2

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



raportoare, în  special 
sectorului DNFBP, cu 
referire la im plem entarea 
TFS aferente PF şi a 
obligaţiilor aferente.
4.3.5. Intensificarea 
m onitorizării de către 
autorităţile de supraveghere 
a entităţilor raportoare cu 
privire la  respectarea 
regim ului TFS aferente PF;

perm anent SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

-nr de inspecţii Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 7 şi cu elem ente ale 
R. 2 ’

În  lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.3.6. Realizarea şi 
m enţinerea statisticilor 
relevante privind acţiunile 
de supraveghere şi măsurile 
impuse.

semestrial SPCSB, organele cu funcţii de 
supraveghere

Statistica corectă şi com pletă Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 7 şi cu elem ente ale 
R. 2

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse

4.3.7. Includerea SPCSB ca 
m em bru al Com itetului 
interdepartam ental pentru 
controlul exporturilor, 
reexportului, im portul şi 
tranzitul m ărfurilor 
strategice, pentru a preveni 
şi combate mai eficient 
riscurile aferente PF.

Semestrul I 
2021

M J Proiect de Hotărîre de Guvern 
de modificare a H otărîrii de 
Guvern nr. 606 din 
15.05.2002 ”Cu privire la 
Sistemul naţional de control 
al exportului, reexportului, 
im portului şi tranzitului de 
m ărfuri strategice”

Conform itatea cu: 
Recom andările FATF: 
R. 7 şi cu elem ente ale 
R. 2

În lim itele alocaţiilor 
bugetare aprobate; 
alte surse



Notă informativă
la proiectul Strategiei Naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor 

şi finanţării terorismului pentru anii 2020 - 2024

1. Denumirea autorului

Proiectul Strategiei Naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului pentru anii 2020 - 2024 a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea 
Spălării Banilor cu suportul suportul comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei în 
cadrul proiectului „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" (CLEP).

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

Prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia 
Naţională pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului pentru 
anii 2013-2017 (Strategia 2013-2017) şi, respectiv, Planul de Acţiuni pentru implementarea 
Strategiei cu diverse măsuri de realizare pentru 13 instituţii publice.
Anterior, în 2007 şi 2009, au fost aprobate de către Guvernul Republicii Moldova două strategii 
de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe termen mai scurt, 
respectiv pentru anii 2007-2009 şi 2010-2012.
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 sistemului de combatere;
3. Asigurarea cooperării naţionale şi internaţionale;
4. Asigurarea transparenţei şi feedback-ului măsurilor care vizează prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi a finanţării terorismului.
În anii 2016-2017, odată cu implementarea Strategiei şi realizarea Planului de acţiuni, a fost 
efectuată evaluarea naţională a riscurilor (ENR) în domeniul spălării banilor şi finanţării 
terorismului, în conformitate cu Metodologia Băncii Mondiale. La fel, a fost elaborat proiectul 
unei noi legi de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, adoptat de 
Parlament la 22 decembrie 2017.
Pe lângă adoptarea Planului de Acţiuni ENR, există evoluţii semnificative care urmează a fi 
luate în considerare în legătură cu statutul şi rolul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării 
Banilor şi noua Lege nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr. 308/2017), dintre care:
1. În conformitate cu noua Lege nr. 308/2017, s-a determinat transformarea SPCSB dintr-o 
unitate autonomă în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie într-o autoritate publică 
independentă. SPCSB are un rol strategic şi este organizat în conformitate cu două obiective 
majore: Prevenirea (inclusiv conformitatea şi cooperarea internaţională) şi Investigaţia 
Financiară (inclusiv analiza operaţională şi strategică). SPCSB este responsabil pentru 
supravegherea unor entităţi raportoare pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, anterior reglementate deficitar -  companii de leasing, agenţi imobiliari 
şi comercianţi de bunuri de mare valoare. Acestea sunt progrese pozitive, care vor necesita însă 
timp şi efort pentru a se consolida.
2. Legea nr. 308/2017 a avut ca rezultat schimbarea instrucţiunilor şi Ghidurilor (de exemplu, 
identificarea tranzacţiilor suspecte, identificarea Persoanelor Expuse Politic), pe care le 
utilizează în procesul de lucru entităţile raportoare şi autorităţile de supraveghere a domeniului



de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Există anumite discuţii în 
sectorul privat, în care, deşi a existat o bună consultare în ceea ce priveşte elaborarea noii legi, 
nu a fost oferită o perioadă de graţie suficientă pentru faza de implementare, lăsându-l vulnerabil 
în faţa acţiunii de executare (aplicare a legii).
3. De asemenea, Republica Moldova a fost supusă unei evaluări de către Comitetul 
MONEYVAL, Organismul Regional de tip FATF/GAFI, cu vizita la faţa locului în octombrie 
2018. SPCSB a fost coordonatorul acestui exerciţiu, care s-a axat pe conformitatea tehnică şi 
eficacitatea sistemului PCSBFT. Raportul de Evaluare, inclusiv recomandările evaluatorilor, a 
fost aprobat în Sesiunea Plenară MONEYVAL, care a avut loc în luna iulie a anului 2019. 
Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru 
anii 2020 - 2024 (în continuare -  Strategia PCSBFT) a fost elaborată cu luarea în considerare a 
constatărilor evaluării şi a recomandărilor expuse de către echipa de evaluare MONEYVAL.
4. Un alt progres important este demararea în toamna anului 2018 a Proiectului Twinning 
„Consolidarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului 
în Republica Moldova”, finanţat de către Uniunea Europeană. Obiectivul general al proiectului 
este de a contribui la consolidarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor din 
Republica Moldova în corespundere cu standardele Uniunii Europene şi bunele practici 
internaţionale în domeniu.
În aceste condiţii a apărut necesitatea elaborării unei noi Strategii Naţionale de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului pentru anii 2020 - 2024, care a luat în 
considerare recomandările celei de-a V-a runde de evaluare a Comitetului MONEYVAL şi alte
propuneri de redresare a sectoarelor care necesită o atenţie sporită._______________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene_________________________________

Acest proiect nu implică analiza gradului de compatibilitate.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul Strategiei cuprinde sase capitole, la stabilirea acestora ţinîndu-se cont de regulile de 
elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, aprobate prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 33/2007. În continuare, se indică capitolele strategiei, după cum urmează:
I. Descrierea situaţiei
Potrivit regulilor de elaborare şi cerinţelor unificate faţă de documentele de politici, un element 
structural al strategiei este şi capitolul „Descrierea situaţiei”. În acest sens, respectivul 
compartiment din proiect cuprinde o analiză a: (1) principalelor reforme legislative şi 
instituţionale realizate sub umbrela strategiilor anterioare, care au fost implementată anterior, 
(2) rezultatele obţinute, şi (3) impactul schimbărilor asupra întregului sector.

II. Definirea problemelor
La acest capitol au fost inserate problemele, dar şi provocările identificate la implementarea 
strategiei anterioare. Totodată, amendamentele care au avut loc în legislaţia naţională cu privire 
la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, determinând 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.
De asemenea, în 2018, Republica Moldova, în calitate de membru a Comitetului MONEYVAL, 
a fost supusă celei de-a V-a runde de evaluare privind implementarea celor 40 Recomandări 
FATF. Astfel, concluziile şi recomandările incluse în Raportul de evaluare de asemenea servesc 
drept temei pentru formularea acţiunilor care se regăsesc în Planul de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei.
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.

IV. Obiectivele, direcţiile strategice, domeniile de intervenţie şi rezultatele scontate
Obiectivul general al strategiei este: „ Un sistem de prevenire şi combatere a spălării banilor 
şi finanţării terorismului eficient”.

Totodată, se propune ca noul document strategic să fie orientat pe 4 direcţii strategice, iar pentru 
fiecare direcţie strategică au fost identificate obiective specifice (în total 11), după cum urmează:

> Direcţia strategică I -  „Politicile şi activităţile de coordonare şi cooperare la nivel 
naţional şi internaţional reduc riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a 
terorismului”, cu următoarele obiective specifice:

1) Riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului sunt bine cunoscute şi pe deplin 
înţelese, iar acţiunile autorităţilor sunt bine coordonate pentru a preveni şi combate 
ameninţările şi vulnerabilităţile;

2) Cooperarea internaţională permite acumularea necesară de informaţii financiare şi probe 
care facilitează acţiunile împotriva criminalilor şi activelor acestora;

> Direcţia strategică II -  „ Veniturile infracţionale şi fondurile destinate finanţării 
terorismului sunt împiedicate să intre în sectorul financiar şi în alte sectoare sau sunt 
identificate şi raportate de către aceste sectoare”, cu următoarele obiective specifice:

1) Organele de supraveghere monitorizează şi reglementează instituţiile financiare şi liberii 
profesionişti corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor şi finanţării 
terorismului;

2) Instituţiile financiare şi liberii profesionişti aplică adecvat măsurile de combatere a spălării 
banilor şi a finanţării terorismului care sunt comensurabile cu riscurile identificate şi 
raportează despre tranzacţiile suspecte;

3) Persoanele juridice sunt împiedicate de a fi utilizate în legalizări de fonduri şi finanţare de 
terorism, iar informaţia cu privire la beneficiarii lor efectivi este accesibilă autorităţilor 
competente fără careva impedimente;

> Direcţia strategică III -  „Ameninţările naţionale şi internaţionale privind spălarea 
banilor sunt identificate şi înlăturate, iar făptuitorii sunt pedepsiţi şi deposedaţi de 
veniturile infracţionale şi de bunurile utilizate la sau destinate pentru comiterea 
infracţiunilor”, cu următoarele obiective specifice:

1) Informaţia financiară şi alte date relevante sunt utilizate în mod corespunzător de către 
autorităţile competente pentru investigaţiile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;

2) Infracţiunile, activităţile de spălare a banilor sunt investigate şi făptuitorii sunt deferiţi 
justiţiei, fiind aplicate pedepse eficiente, proporţionale şi disuasive;

3) Veniturile infracţionale şi bunurile utilizate la sau destinate pentru comiterea infracţiunilor 
sunt confiscate.



> Direcţia strategică IV -  „Ameninţările privind finanţarea terorismului sunt
detectate si distruse, teroriştii sunt privaţi de resurse şi persoanele care finanţează 
terorismul sunt sancţionate, contribuind prin aceasta la prevenirea actelor de 
terorism”, cu următoarele obiective specifice:

1) Infracţiunile şi activităţile de finanţare a terorismului sunt investigate, iar persoanele care 
finanţează terorismul sunt deferite justiţiei, fiindu-le aplicate pedepse efective, 
proporţionale şi disuasive;

2) Teroriştii, organizaţiile teroriste şi finanţatorii terorismului sunt împiedicaţi să primească, 
transfere şi utilizeze mijloace financiare şi să abuzeze de organizaţiile non profit;

3) Persoanele şi entităţile implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă sunt 
împiedicaţi să primească, transfere şi utilizeze mijloace financiare în corespundere cu 
cerinţele Rezoluţiilor Consiliului de Securitate ONU.

V. Estimarea progresului, impactului si costurilor implementării
În vederea măsurării eficienţei implementării măsurilor stabilite sunt utilizaţi indicatori de 
monitorizare. Astfel, pentru fiecare măsură identificată în cadrul obiectivelor strategice, sunt 
utilizate elemente ale acestor indicatori de eficacitate în vederea evaluării succesului de 
implementare a strategiei.

VI. Premisele unei implementări eficiente
Pentru a asigura o implementare eficientă a acestui document de politici, cu obţinerea 
rezultatului scontat şi excluderea tuturor riscurilor, este necesar a fi menţinute următoarele 
premise: (1) voinţă politică; (2) asigurare financiară; (3) asumarea responsabilităţii din partea 
instituţiilor implementatoare; (4) control public, monitorizare independentă şi imparţială.

VII. Procesul de elaborare
Procesul de elaborare a noii strategii a demarat în anul 2018, prin Dispozitia Guvernului cu 
privire la crearea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi 
combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023 nr. 112-d din 
12.09.2018 fiind constituit un grup de lucru în acest sens. Totodată, Serviciul Prevenirea şi 
Combaterea Spălării Banilor a beneficiat de asistenţa comună a Uniunii Europene şi a 
Consiliului Europei în cadrul proiectului „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" 
(CLEP).

VIII. Procedurile de raportare si monitorizare
Prin mecanismul propus de coordonare, SPCSB, în calitate de structură independentă în cadrul 
Guvernului, va fi responsabil de monitorizarea la nivelul activităţii specifice, fiecare instituţie 
responsabilă fiind obligată să îşi prezinte progresele în ceea ce priveşte activităţile curente. 
Entităţile responsabile de implementarea Strategiei vor prezenta SPCSB semestrial, pînă la data 
de 10 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, note informative privind îndeplinirea sau 
neîndeplinirea fiecărei acţiuni.
Pînă la data de 1 februarie a fiecărui an, SPCSB va prezenta Guvernului raportul de 
implementare a Strategiei pe anul precedent, iar pînă la data de 15 februarie, după caz, va 
elabora şi va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei.
Raportul de implementare elaborat de SPCSB va include obligatoriu sinteza realizării acţiunilor 
din Plan, cu date privind implementarea totală, parţială şi neimplementarea acţiunilor, 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.___________________________________________________________________



De asemenea, s-a stabilit şi procedura de monitorizare a implementării, precum şi perioadele de
raportare.____________________________________________________________________
5. Fundamentarea economico-financiară

Fiecare instituţie responsabilă va identifica şi va planifica, în funcţie de necesitate, fondurile 
necesare realizării Planului de Acţiuni, atît din surse bugetare proprii, cît şi din accesarea
asistenţei oferite de organizaţiile internaţionale.______________________________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Avînd în vedere că acest proiect este un document de politici şi nu un act cu caracter normativ, 
nu este necesar operarea modificărilor în alte acte normative.___________________________
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului____________________________________
Acest proces a combinat cele două modalităţi de consultare a opiniilor celor interesaţi: 1) 
solicitarea propunerilor în formă scrisă; 2) organizarea şedinţelor de lucru.
Astfel, pe parcursul 2018 - 2019, în scopul identificării, analizei şi elaborării propunerilor 
necesităţilor pentru a fi incluse în proiectul Strategiei şi a Planului de acţiuni privind 
implementarea acestuia, au fost organizate şedinţe de lucru cu reprezentanţii autorităţilor 
responsabile şi au fost cumulate propuneri.
Astfel, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a organizat şedinţe cu responsabilii 
autorităţilor naţionale competente, după cum urmează:

• 28.05.2018 -  au fost prezentate rezultatele Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi 
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a planului de acţiuni pentru 
perioada 2013-2017 şi priorităţile pentru noua Strategie AML/CTF.

• 23.08.2018 -  a fost prezentat primul proiect al Strategiei -  obiectivele şi acţiunile de 
bază.

• 17.01.2019 -  au fost prezentate propunerile şi obiecţiile finale la proiectul Strategiei 
menţionate şi la Planul de acţiuni pentru implementarea ei.

8. Constatările expertizei anticorupţie____________________________________________

9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice

11. Constatările altor expertize

Radu FOLTEA 
Secretar de stat



CERERE nr. 02/566 
din 20 ianuarie 2020

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului 
de lege cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării 

banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024 
şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia

Nr.
crt. Criterii de înregistrare Nota autorului
1. Tipul şi denumirea proiectului - Lege;

- Lege cu privire la aprobarea Strategiei
naţionale de prevenire şi combatere a 
spălării banilor şi finanţării terorismului 
pentru anii 2020-2024 şi Planul de acţiuni 
pentru implementarea acesteia.___________

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Serviciului Prevenirea şi Combaterea 
Spălării Banilor în comun cu Ministerul 
Justiţiei

3. Justificarea depunerii cererii (indicaţia 
corespunzătoare sau remarca precum că 
proiectul este elaborat din iniţiativa 
autorului)

Proiectul Strategiei şi a Planului de acţiuni a 
fost elaborat în vederea implementării 
recomandărilor Comitetului MONEYVAL, 
urmare a evaluării în cadrul celei de-a V 
runde şi a celor 40 de Recomandări ale 
Grupului de Acţiune Financiară 
Internaţională (FATF/GAFI).
De asemenea, promovarea şi adoptarea 
acestui document de politici se impune şi în 
contextul obţinerii unor rezultate viabile în 
sectorul naţional de prevenire şi combatere a 
spălării banilor şi finanţării terorismului, dar 
şi menţinerii unei abordări strategice şi 
sistemice asupra întregului process.

4. Lista autorităţilor şi instituţiilor a căror 
avizare este necesară

1. Cancelaria de Stat;
2. Serviciul Prevenirea şi Combaterea 
Spălării Banilor
3. Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene
4. Ministerul Afacerilor Interne
5. Ministerul Finanţelor
6. Centrul Naţional Anticorupţie
7. Procuratura Generală/ Procuratura
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Anticorupţie / Procuratura pentru 
Combaterea Criminalităţii Organizate şi 
Cauze Speciale
8. Banca Naţională a Moldovei
9. Comisia Naţională a Pieţei Financiare
10. Serviciul de Informaţii şi Securitate
11. Serviciul Vamal
12. Agenţia Servicii Publice
13. Serviciul Fiscal de Stat
14. Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei
15. Biroul Naţional de Statistică
16. Camera de Stat pentru Supravegherea 
Marcării
17. Camera Notarială
18. Uniunea Avocaţilor din Republica 
Moldova
19. Consiliul de supraveghere publică a 
auditului

5. Termenul-limită pentru depunerea 
avizelor/expertizelor

10 zile

6. Numele, prenumele, funcţia şi datele de 
contact ale persoanei responsabile de 
promovarea proiectului

Lilia Rusu, şefa Direcţiei analiză 
monitorizare şi evaluare a politicilor,
Tel.: 0(22) 201-440,
Email: lilia.rusu@justice.gov.md

7. Anexe (proiectul actului care se solicită a fi  
înregistrat, nota informativă)

- Proiectul strategiei -  31 file;
- Nota informativă - 10 file.

8. Data şi ora depunerii cererii
9. Semnătura

mailto:lilia.rusu@justice.gov.md



