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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

 la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind  

 identificarea activităților şi tranzacțiilor suspecte 

(în baza avizelor autorităților și raportului de expertiză anticorupție) 

 

Nr. Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1 

 

Camera de Stat pentru 

Supravegherea 

Marcării 

Lipsă de obiecții  

 

2 

Serviciul Prevenirea și 

Combaterea Spălării 

Banilor 

Lipsă de obiecții  

3 Serviciul de Informații 

și Securitate  

Lipsă de obiecții  

4 Centrul Național 

Anticorupție 

(raport de expertiză nr. 

06/2-2227 din 

06.04.2018) 

Lipsă de obiecții  

5 Ministerul Finanțelor 1. În titlul proiectului hotărîrii Guvernului după sintagma 

„activităţilor şi tranzacţiilor suspecte" de completat cu 

sintagma „de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului". 

Modificarea respectivă se propune de operat în tot conţinutul 

proiectului hotărîrii Guvernului, inclusiv în proiectul 

Metodologiei privind identificarea activităţilor şi tranzacţiilor 

suspecte. 

 

Se acceptă  

Titlul proiectului va avea următorul 

cuprins. 

„Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea 

Metodologiei privind identificarea 

activităților şi tranzacțiilor suspecte de 

spălarea banilor şi finanţarea 

terorismului”. 

  2. Pentru a corespunde prevederilor art. 6 alin. (11), art. 15 

alin. (2) lit. b) ale Legii cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 308 din 

22.12.2017, pct. 3. urmează de expus în redacţia: "3. Organele 

cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare în termen de 

3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, în baza 

evaluării riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a 

terorismului la nivel naţional, elaborează, aprobă şi publică 

acte normative privind factorii care generează riscuri reduse şi 

sporite de spălare a banilor şi de finanţarea terorismului." 

Se acceptă partial 

Pct. 3 din proiect va avea următorul 

cuprins: 

„3. Organele cu funcţii de supraveghere a 

entităţilor raportoare în termen de 2 luni 

de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărîri, în baza evaluării riscurilor de 

spălare a banilor şi de finanţare a 

terorismului la nivel naţional, elaborează, 

aprobă şi publică rapoartele privind 
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factorii care generează riscuri reduse şi 

sporite de spălare a banilor şi de 

finanţarea terorismului.” 

Nu se acceptă propunerea privind 

extinderea termenului pînă la 3 luni 

deoarece va duce la tergiversarea 

elaborării de către entitățile raportoare a 

programelor proprii pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, iar în condițiile în care a 

fost inițiat procesul de evaluare a 

Republicii Moldova în cea de a V-a rundă 

pentru perioada 2012-2017 de către 

comitetul MONEYVAL al Consiliului 

Europei, acest fapt este inadmisibil. 

 

  3. La pct. 4. cifra "4" de substituit cu cifra "(5", pentru ca 

entităţile raportoare să dispună de timp suficient pentru 

ajustarea programelor proprii în baza actelor normative 

elaborate de organele cu funcţii de supraveghere în modul 

stabilit la pct. 3. 

4.  

Nu se acceptă, 

Vezi argumentele din pct. 2.  

  5. Sintagma „bazat pe risc", la orice caz gramatical, se 

propune a fi substituit cu Cuvintele „bazat pe analiza de risc", 

la cazul gramatical corespunzător. 

Nu se acceptă  

Legea nou adoptată nr. 308 din 

22.12.2017 cu privire la prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului utilizează termenul de 

„abordare bazată pe risc”, iar noțiunea 

propusă va crea confuzii la interpretarea 

și aplicarea normei.  

 

  6. La pct. 12, lit. b) (în proiect pct.14 lit. b) se consideră 

oportun concretizarea noțiunii de rezident/non-rezident. 

Nu se acceptă  

Termenul de rezident/nerezident este deja 

utilizat în legislația actuală, în special art. 

12 Cod fiscal, iar dublarea acestora va 

aglomera inutil textul proiectului. 
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  7. La pct. 16 şi pct. 18 (în proiect pct. 18 și pct. 20) după 

sintagmele "Entitatea" şi "Entităţile" de completat 

corespunzător cu sintagma "raportoare". 

Se acceptă 

La pct. 16 şi pct. 18 (în proiect pct. 18 

și pct. 20),  după cuvintele „Entitatea” şi 

„Entitățile”  proiectul a fost completat cu 

cuvîntul  „raportoare”. 

  8. La pct. 18 şi 27 (în proiect pct. 20 și pct. 29)   de indicat 

denumirea completă a Serviciului Prevenirea şi Combaterea 

Spălării Banilor. 

 

Se acceptă 

La pct. 18 şi pct. 27 (în proiect pct. 20 

și pct. 29) a fost indicată denumirea 

completă a Serviciului Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor. 

6 Ministerul 

Economiei  

9. Conform prevederilor art. 46 alin.(2) din Legea nr.317-

XV din 18.07.2003 privind actele normative a!e Guvernului şi 

ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

„conţinutul proiectului se expune în limbă simplă, clară şi 

concisă, pentru a se exclude orice echivoc, cu respectarea 

strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie". În acest sens, 

considerăm judicios reconsiderarea normelor pct.25 (în proiect 

pct. 27)    al proiectului Metodologiei privind identificarea 

activităţilor şi tranzacţiilor suspecte, în vederea prezentării 

normei instituite fără explicații sau justificări. 

Se acceptă 

Pct. 25 (în proiect pct. 27)    va avea 

următorul cuprins: 

„27. Tranzacția suspectă raportată de 

către entitatea raportoare nu poate fi 

raportată suplimentar ca tranzacție 

limitată sau numerar. Tranzacția raportată 

ca limitată sau numerar poate fi 

reconsiderată și raportată suplimentar ca 

tranzacție suspectă  doar în cadrul 

activităţii suspecte.”. 

 

7 Banca 

Națională 

a Moldovei 

 

10. Banca Naționala a Moldovei Vă comunică despre 

inoportunitatea includerii pct.3 în proiectul Hotarîrii 

Guvernului menționat dat fiind faptul Ca aceasta prevedere se 

regăsește în art.6 alin. (11) din Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu 

privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor finanțării 

terorismului. 

 

Nu se acceptă 

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire 

la prevenirea şi combaterea spălării 

banilor finanțării terorismului la art. art.6 

alin. (11) conține o prevedere generală, 

iar pct.3 din  proiect vine în dezvoltarea 

acesteia, respectiv norma de la pct. 3 nu 

dublează conceptul articolului 6 alin. (11) 

al Legii nr.308/2014.   

 

8 Asociația Băncilor 

din Moldova 

 

11. Se propune a se lua în vedere la elaborarea Ghidului 

privind identificarea activităţilor și tranzacţiilor suspecte de 

spălare a banilor, a Ghidului  privind  procedura  cu  privire  la  

raportarea  activităților  sau tranzacțiilor suspecte și a Ghidului 

privind identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de 

finanţare a terorismului, acordarea unui termen rezonabil de 

Nu se acceptă  

Acceptarea propunerii de extindere a 

termenului va contribui la tergiversarea 

procesului de elaborare a programelor 

proprii pentru prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului, 



4 
 

ajustare a programelor proprii pentru prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului ale entităților 

raportoare, cel puțin în mărimea termenului (4 luni) indicat în 

punctul 4 al proiectului Hotărârii Guvernului. 

de către entitățile raportoare, iar în 

condițiile în care a fost inițiat procesul de 

evaluare a Republicii Moldova în cea de 

a V-a rundă pentru perioada 2012-2017 

de către comitetul MONEYVAL al 

Consiliului Europei, acest fapt este 

inadmisibil. 

 

 

 

 12. În punctul 3 (în proiect pct. 5) al proiectului 

Metodologiei sintagma „în sectorul reglementat” se propune 

de fi substituită cu sintagma „în domeniul propriu de 

activitate”, după cum este prevăzut în art. 6 alin. (1) al Legii 

nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului, întrucât termenul „în 

sectorul reglementat” este mult mai larg decât cel instituit de 

legiuitor și este pasibil de a crea numeroase ambiguități. 

Se acceptă 

Cuvintele „în sectorul reglementat” au 

fost substituie cu cuvintele „în domeniul 

propriu de activitate”. 

  12. Punctul 12 (în proiect pct. 14)   al Metodologiei 

stabilește regulile privind cunoașterea clientului.  

- lit. a) prevede ”identificarea și verificarea identității fiecărui 

client într-un timp rezonabil” -  Sintagma „timp rezonabil” 

necesită să fie definită pentru aplicarea în modul 

corespunzător şi evitarea exceselor în astfel de procese.   

- lit. c) prevede ”înterprinderea unor acțiuni adecvate, în vederea 

identificării și verificării identității beneficiarului efectiv” - 

Conform art. 5 alin. (15) al Legii privind prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 

din 22.12.2018, în cazul epuizării tuturor mijloacelor posibile 

pentru identificarea beneficiarului efectiv, administratorul  

este considerat drept beneficiarul efectiv. În cazul dat nu este 

clar pînă la ce etapă trebuie să meargă Banca în identificarea 

beneficiarului efectiv și ce măsuri trebuie să fie întreprinse 

pentru considerarea lor drept ”adecvate”.  

 

 

Se acceptă  

Pct. 12 (în proiect pct. 14)  lit. a) 

cuvintele „timp rezonabil” au fost 

excluse, iar în scopul clarificării normei 

aceasta se dă într-o nouă redacție: 

„a) identificarea şi verificarea 

identității clientului;”. 

 

 

 

Se acceptă 

 În vederea corelării normei din pct. 

12 (în proiect pct. 14) lit. c) al proiectului 

cu prevederile art. 5 alin. (15) al Legii nr. 

308/2018, pct. 12 (în proiect pct. 14)  lit. 

c) din proiect se dă în următoarea 

redacție: 

„c) întreprinderea tuturor acțiunilor 

posibile pentru identificarea 

beneficiarului efectiv sau verificarea 

identității acestuia;”. 

 

  13. În punctul 14 (în proiect pct. 16)  al proiectului Se acceptă 
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Metodologiei sintagma „locul efectuării tranzacțiilor 

(operațiunilor)” poartă o natură echivocă, prin urmare 

considerăm necesar să se specifice ce se înțelege prin „locul 

efectuării” în sediul entității raportoare/la distanță sau totuși 

sub acest aspect trebuie înțeleasă țara unde/de unde se solicită 

efectuarea tranzacțiilor (operațiunilor). 

În pct. 14 (în proiect pct. 16)  

cuvintele „sediul (reşedinţa) clientului şi 

locul efectuării tranzacţiilor 

(operaţiunilor)” au fost substituite cu 

cuvintele „zona/jurisdicţia inclusă în 

riscul geografic prevăzut la pct. 7 

sbp.1).”. 

  14. Conform punctului 18 (în proiect pct. 20) : ”Entităţile 

identifică activităţile şi tranzacţiile suspecte în baza criteriilor 

expuse  în Ghidul  privind  identificarea  activităţilor  sau  

tranzacţiilor  suspecte  de spălare a banilor şi le raportează 

conform  modului stabilit de către Serviciu sau la existenţa 

unor suspiciuni/îndoieli pe care entitatea raportoare, conform 

propriilor programe  şi  politici  aprobate,  le  consideră  

susceptibile de  spălarea  banilor  sau finanţarea terorismului, 

independent de derogări, scutiri sau limite stabilite, referitor la 

structura proprietăţii şi structura de control a clientului.”.  Nu 

este clară necesitatea indicării unui punct aparte (p.19)  – 

”Entităţile  raportoare  acordă  atenţie  sporită  tranzacţiilor  

complexe  şi neordinare, care nu au o vizibilă justificare 

economică sau legală” – luînd în considerarea că criteriu dat 

deja este inclus în Ghidul  privind  identificarea  activităţilor  

sau  tranzacţiilor  suspecte  de spălare a banilor și reflectat în 

punctul 18 a Metodologiei. 

 

Nu se acceptă 

Pct. 18 (în proiect pct. 20)  se referă în 

mare parte la procedura de identificare a 

tuturor tranzacțiilor suspecte, iar pct. pct. 

21 din proiect reglementează un cerc mai 

îngust de tranzacții și anume tranzacțiile  

complexe şi neordinare, care nu au o 

vizibilă justificare economică sau legală. 

Totodată, pentru clarificarea 

aspectelor de ordin tehnic pct. 18  (în 

proiect pct. 20) se dă în următoarea 

redacție: 

„20. Entităţile raportoare identifică 

activităţile şi  tranzacțiile suspecte în 

conformitate cu prevederile Ghidului 

privind identificarea activităţilor sau 

tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor 

pe care  le raportează în modul stabilit de 

Serviciul Prevenirea şi Combaterea 

Spălării Banilor sau la apariția unor 

suspiciuni  referitoare la structura 

proprietății şi structura de control a 

clientului, pe care entitatea raportoare, 

conform politicilor și programelor pentru 

prevenirea și combaterea spălării banilor 

și finanțării terorismului în domeniul 

propriu de activitate, elaborate și 

aprobate, le consideră suspecte de 

spălarea banilor sau finanţarea 

terorismului, independent de derogări, 

scutiri sau limite stabilite.”. 
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  15. Conform prevederilor punctului 21  (în proiect pct. 23)  

”La identificarea clientului şi a tranzacţiilor, entităţile 

raportoare pot utiliza datele  statistice privind diferiţi indici ce 

atestă anumite tendinţe negative  inclusiv rata criminalităţii, 

în funcţie de anumite caracteristici  (zona geografică, vîrstă 

alte caracteristici), alte informaţii, rapoarte relevante, inclusiv 

cele plasate pe paginile web  ale autorităţilor cu funcţii de 

supraveghere, altor autorităţi publice şi ale altor persoane 

juridice, surse mass -media”. Nu este clară posibilitatea 

utilizării în scopul identificării clientului și tranzacțiilor 

informației publicate pe rețele de socializare și alte surse 

publice. 

Nu se acceptă 

Sursele mass-media pot conține 

informații referitoare la implicarea 

persoanelor în careva tranzacții suspecte. 

Vezi cazul „BEM” sau „Laundromat”. 

  16. Conform punctului 22 (în proiect pct. 24) ” Entităţile 

raportoare trebuie să fie capabile să demonstreze că amploarea 

acţiunilor efectuate şi  consecinţele faţă de client sunt 

proporţionale  riscului identificat.” Rezultatul evaluarii de către 

organele abilitate a proporționalității acțiunilor efectuate de 

către banca poate să difere în dependență de abordarea 

subiectivă a fiecărui controlor.  

2.  

Nu se acceptă 

Proporționalitatea acțiunilor care 

urmează a fi întreprinse de entitățile 

raportoare vizavi de riscurile identificate 

în domeniul propriu de activitate 

reprezintă un standard internațional 

(Directiva (UE) 2015/849 din 20 mai 

2015 privind prevenirea utilizării 

sistemului financiar în  scopul spălării 

banilor sau finanțării terorismului) în 

conformitate cu care legislația națională a 

fost recent armonizată (L308/2017). 

Totodată în scopul clarificării normei 

de la pct. 22 (în proiect pct. 24), prima 

propoziție a acestui punct va avea 

următorul cuprins: 

„Entitățile raportoare trebuie să poată 

demonstra că amploarea acțiunilor 

privind abordarea bazată pe risc față de 

client sunt proporționale riscurilor de 

spălare a banilor și de finanțare a 

terorismului identificate în domeniul 

propriu de activitate.”. 
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  17. În punctul 25 (în proiect pct. 27)  al proiectului 

Metodologiei se prevede posibilitatea recalificării tranzacțiilor 

din limitate sau numerar în suspecte, în acest context, 

considerăm oportun de a fi descrisă și procedura de 

reclasificare (termen, mod ș.a.) luând în vedere că au termen de 

raportare diferit. 

 

Nu se acceptă  

În procesul analitic entitatea 

raportoare urmare a identificării 

tranzacţiilor inițial considerate limitate 

sau numerar poate reconsidera şi raporta 

suplimentar tranzacţiile menţionate doar 

în cadrul activităţilor suspecte, cu 

specificare indicilor (concluziei) care au 

dus la reconsiderarea acesteia. 

Totodată, în scopul elucidării normei 

pentru pct. 25 (în proiect pct. 27) se 

propune următoarea redacție: 

„27.Tranzacția suspectă raportată de 

către entitatea raportoare nu poate fi 

raportată suplimentar ca tranzacție 

limitată sau numerar. Tranzacția raportată 

ca limitată sau numerar poate fi 

reconsiderată și raportată suplimentar ca 

tranzacție suspectă  doar în cadrul 

activității suspecte.”. 

9 Asociația Băncilor 

din Moldova 

(aviz suplimentar) 

18. Cap. II, p.2 (în proiect pct. 4)  prevede „…permite 

entităţii raportoare să se concentreze doar asupra clienţilor, 

activităţilor şi tranzacţiilor ce reprezintă un risc de spălare a 

banilor şi de finanţare a terorismului”. Totodată, pct. 14  (în 

proiect pct. 16) al aceluiași capitol prevede că nu toate 

activităţile, tranzacţiile şi clienţii trebuie monitorizaţi în acelaşi 

mod. Reieşind din cele menţionate. Menţionăm că orice client 

al băncii poate implica un risc de spălare a banilor doar că 

nivelul atribuit clientului/tranzacției/activității poate fi diferit. 

Astfel, formularea propusă va genera neclarități în acțiunile ce 

trebuie întreprinse de entitățile raportoare pentru a oferi 

eficienţă mecanismului de identificare a potenţialelor riscuri de 

spălare a banilor şi finanţare a terorismului, în condițiile în care 

acestea trebuie să se concentreze pe toți clienții entității 

raportoare.  

Reieșind din cele menționate, propunem reformularea pct. 2,  

(în proiect pct. 4) astfel încât să fie în concordanţă cu 

prevederile pct. 14 (în proiect pct. 16)  al acestui capitol. 

Nu se acceptă  

Conform standardelor internaționale și 

celor la nivel național entitățile raportoare 

urmează să aplice abordarea bazată pe 

risc, lăsînduli-se în acest sens libertatea 

de ași stabili propriile programe și politici 

în acest domeniu. 

Astfel, în cazul în care banca urmare a 

evaluării riscurilor în domeniul propriu 

de activitate ajunge la concluzia potrivit 

căreia orice client al băncii poate implica 

un risc de spălare a banilor (mențiunea 

autorului propunerii) aceasta este în drept 

să-și elaboreze programele și politicile 

proprii, astfel încît acțiunile care urmează 

a fi întreprinse de către aceasta vizavi de 

fiecare client să fie proporționale riscului 

pe care acesta l-ar putea prezenta, ținînd 
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cont (conform pct. 14) de specificul 

fiecărui client, produs sau serviciu 

utilizat de către acesta, de 

zona/jurisdicţia inclusă în riscul 

geografic.  

 

  
19. Conform Cap. II, pct. 3 (în proiect pct.5) se recomandă 

entităţilor raportoare să efectueze o evaluare a riscurilor de 

spălare a banilor şi finanţare a terorismului în sectorul 

reglementat. Considerăm oportun de a specifica noțiunea de 

“sector reglementat”, pentru a înțelege dacă entitățile 

raportoare vor avea posibilitatea de a efectua această evaluare 

pe întreg sectorul reglementat, ținând cont de informația 

limitată de care dispune. Astfel, considerăm oportun 

reformularea acestei prevederi și propunem 2 opţiuni în acest 

sens: 

- fie efectuarea evaluării riscurilor de spălare a banilor şi 

finanţare a terorismului în sectorul reglementat de către 

organele cu funcții de supraveghere, 

- fie efectuarea evaluării riscurilor de spălare a banilor şi 

finanţare a terorismului, de către entităţile raportoare 

ţinând cont de prevederile art.6 al Legii nr.308 din 

22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului şi de 

Recomandările organelor de supraveghere în acest sens.  

De asemenea, pct. 3 (în proiect pct.5) prevede că politicile şi 

procedurile interne ale entităţilor raportoare trebuie să 

determine modul în care entitatea raportoare va gestiona şi 

minimiza riscurile de spălare a banilor şi finanţare a 

terorismului, în special riscul de imagine, operaţional, legal, 

de concentrare şi cel al tehnologiilor informaţionale. Astfel, 

menţionăm că politicile şi procedurile interne ale băncii 

determină modul de gestionare a riscurilor respective total pe 

bancă, în modul prevăzut de Legea nr.202 din 06.10.2017 

privind activitatea băncilor şi Regulamentul privind cadrul de 

administrare al activității băncii. Respectiv, la evaluarea 

riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului băncile 

ţin cont de categoriile de risc menţionate, însă politicile şi 

Se acceptă parţial 

 

Cuvintele “sector reglementat” au fost 

substituite cu cuvintele „domeniul 

propriu de activitate”. 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea privind categoriile de risc 

menționate în Legea nr. 202 din 

06.10.2017 privind activitatea băncilor şi 

Regulamentului privind cadrul de 

administrare al activității băncii nu este 

clară, or pct. 5 (în proiect pct. 7)  din 

capitolul II al proiectului nu contravine 

Legii 202/2017 şi Regulamentului 

privind cadrul de administrare al 

activității băncii, iar la elaborarea 

programelor și politicilor proprii băncile 

urmează să țină cont de riscurile de 

perturbare a sistemului financiar-bancar 

(potrivit Legii nr. 202/2017) precum și de 
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procedurile interne ale băncii în domeniul prevenirii 

spălării banilor și finanțării terorismului determină modul de 

diminuare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a 

terorismului prin prisma riscurilor prevăzute la pct. 5 (în 

proiect pct.5)  al Cap. II.   

cele de spălare a banilor și finanțare a 

terorismului (în temeiul Legii nr. 

308/2017, prezentul proiect, ghiduri etc), 

care reprezintă un  risc specific.  

  20. Din conținutul prevederilor cap.II al Metodologiei care 

expun acțiunile pe care trebuie să le întreprindă entitățile 

raportoare pentru identificarea activităților și tranzacțiilor 

suspecte, nu se distinge diferența între anumite noțiuni utilizate 

și creează confuzie, ținând cont de prevederile actelor normative 

din sectorul bancar, și anume: 

 Evaluarea gradului de expunere aferent riscurilor de 

spălare a banilor și de finanțare a terorismului specificat 

la pct.5  (în proiect pct.5) corespund cu cele specificate 

la pct. 47 subpct. 4 al Regulamentului privind activitatea 

băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării 

banilor şi finanţării terorismului (aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al Băncii Naționale a 

Moldovei nr.172 din 04.08.2011) și pct.46 din 

Recomandările cu privire la abordarea bazată pe risc a 

clienților de către bănci în vederea prevenirii și 

combaterii spălării banilor și finanțării terorismului 

(Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.96 din 05.05.2011 și 

actualizate la 09.07.2015); 

 Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare 

a terorismului – acțiunile necesare de întreprins în 

acest scop conform pct.9 al Metodologiei nu corespund 

cu cele specificate la pct. 47 subpct. 4 al 

Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul 

prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 

terorismului (aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.172 din 

04.08.2011) și pct.46 din Recomandările cu privire la 

abordarea bazată pe risc a clienților de către bănci în 

vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și 

finanțării terorismului (Hotărârea Consiliului de 

administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.96 din 

Nu se acceptă 

Abordarea bazată pe risc nu conţine în 

sine proceduri interne exhaustive pentru 

entităţile raportoare, ea poate fi aplicată 

în funcție de riscul şi specificul relaţiilor 

de afaceri ale clientului. 

În aceste sens, atît pct. 5, pct. 9, 15, 27 

(în proiect pct.7, 11, 17, 29)  conţin 

sensul de „cel puţin” ceea ce oferă 

posibilitatea aplicării unor prevederi ale 

altor acte normative din domeniu cum ar 

fi Regulamentul privind activitatea 

băncilor în domeniul prevenirii şi 

combaterii spălării banilor şi finanţării 

terorismului (aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.172, şi 

Recomandările cu privire la abordarea 

bazată pe risc a clienților de către bănci 

în vederea prevenirii și combaterii 

spălării banilor și finanțării terorismului 

(Hotărârea Consiliului de administrație al 

Băncii Naționale a Moldovei nr.96 din 

05.05.2011 și actualizate la 09.07.2015 în 

cazul unor situaţii nereglementate 

exhaustiv de prezenta Metodologie. 
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05.05.2011 și actualizate la 09.07.2015); 

 Sistem de identificare a activităților și tranzacțiilor 

suspecte – conform pct.15 și pct.27 atât entitățile 

raportoare, cât și organele cu funcții de supraveghere 

evaluează periodic sistemul menționat. În acest context, 

considerăm oportună oferirea unei definiții pentru a 

înțelege dacă noțiunea de sistem include acțiunile 

specificate la pct.9, cap.II al Metodologiei; 

Abordarea bazată pe risc – conform pct.16 al 

Metodologiei entitatea raportoare trebuie să asigure revizuirea 

periodică a abordării bazate pe risc, care conform art.6(3) al 

Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului se 

implementează prin “aprobarea procedurii de identificare, 

evaluare, monitorizare, gestionare și diminuare a riscului de 

spălare a banilor și de finanțare a terorismului”. Astfel, 

considerăm oportună concretizarea noțiunii de abordare bazată 

pe risc. 

  21. Necesită  a fi tălmăcite prevederile următoarelor puncte 

din Metodologie:  

 

 

 

- Punctului 25 (în proiect pct. 27), și anume, 

exemplificarea clauzei și modalității de raportare (se presupune 

că se va face prin formular aparte care v-a cumula suspiciunile 

privind activitatea suspectă a clientului), cînd “...tranzacția 

calificată ca limitată sau numerar poate fi recalificată în 

tranzacţie suspectă, dar toate tipurile de tranzacţii pot fi 

raportate în contextul activităţii suspecte a clientului” 

 

 

 

- Punctului 12 (în proiect pct. 14), și anume precizarea 

termenului de „timp rezonabil” și “întreprinderea unor acțiuni 

adecvate”, din subpunctele: 

Se acceptă  

În scopul elucidării normelor la care 

se referă autorul propunerilor în proiect 

au fost operate următoarele modificări: 

Pct. 25 (în proiect pct. 27) va avea 

următorul cuprins: 

„27.Tranzacția suspectă raportată de 

către entitatea raportoare nu poate fi 

raportată suplimentar ca tranzacție 

limitată sau numerar. Tranzacția raportată 

ca limitată sau numerar poate fi 

reconsiderată și raportată suplimentar ca 

tranzacție suspectă  doar în cadrul 

activităţii suspecte.”. 

 

La pct. 14: 

 

la lit. a) au fost excluse cuvintele 

„într-un timp rezonabil”, însă pentru 

elucidarea normei, lit. a) din pct. 14 se dă 
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a) identificarea şi verificarea identităţii fiecărui client într-un 

timp rezonabil; și  

c) întreprinderea unor acțiuni adecvate, în vederea 

identificării şi verificării identității beneficiarului efectiv; 

 

 

 

Totodată, ținînd cont de practica internațională venim cu 

propunerea să fie înlocuită formularea de „revizuire a cel puțin 

odata pe an” prin termenul „revizuire periodică în funcție de 

necesitate” a politicii și sistemului de identificare a activităţilor 

şi tranzacţiilor suspecte la punctul 15 (în proiect pct.17)  

“Entitatea raportoare evaluează periodic (cel puţin anual) 

sistemul de identificare a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte 

în nouă redacție cu următorul cuprins: 

„a) identificarea şi verificarea 

identităţii clientului;”; 

 lit.c) va avea următorul cuprins: 

„c) întreprinderea tuturor acțiunilor 

posibile pentru identificarea 

beneficiarului efectiv sau verificarea 

identității acestuia;”. 

 

Pct. 17 din proiect va avea următorul 

cuprins: 

„ 17. Entitatea raportoare evaluează, la 

necesitate, sistemul de identificare a 

activităţilor şi tranzacţiilor suspecte, dar 

nu mai rar decît o dată la 3 ani.” 

10 Comisia Națională 

a Pieței Financiare  

 

22. La pct. 15 (în proiect pct. 17), în vederea evitării alocării 

resurselor pentru o posibilă evaluare anuală formală a sistemului 

de identificare a activităților și tranzacțiilor suspecte, propunem 

substituirea cuvintelor ”periodic (cel puțin anual)” cu expresia 

”la necesitate”. 

Se acceptă 

La pct. 15  (în proiect pct. 17) va avea 

următorul cuprins: 

„17. Entitatea raportoare evaluează, 

la necesitate, sistemul de identificare a 

activităţilor şi tranzacţiilor suspecte, dar 

nu mai rar decît o dată la 3 ani.” 

  23. La pct. 16, (în proiect pct. 18)  de substituit cuvântul 

”abordarea” cu sintagma ”procesul de abordare”. 
Nu se acceptă 

Legea specială nr. 308/2017 operează 

cu noțiunea de abordare bazată pe risc, 

utilizarea altei noțiuni  va crea confuzii 

de interpretare și aplicare a normei 

respective. 

  24. La pct. 18 și pct. 27  (în proiect pct. 20 și pct. 29) de 

indicat denumirea completă a Serviciului Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor. 

Se acceptă 

La pct. 18 şi pct. 27  (în proiect pct. 

20 și pct. 29) a fost indicată denumirea 

completă a Serviciului Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor. 

 

 

Ministru                                                                                                             Victoria IFTODI 


