
Notă informativă 

la proiectul Strategiei Naționale de prevenire şi combatere a spălării banilor  

şi finanţării terorismului pentru anii 2020 - 2024 
 

1.  Denumirea autorului  

 

Proiectul Strategiei Naționale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 

terorismului pentru anii 2020 - 2024 a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și 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 

Națională pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului  pentru 

anii 2013–2017 (Strategia 2013-2017) și, respectiv,  Planul de Acțiuni pentru implementarea 

Strategiei cu diverse măsuri de realizare pentru 13 instituții publice. 

Anterior, în 2007 și 2009, au fost aprobate de către Guvernul Republicii Moldova două strategii 

de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe termen mai scurt, 

respectiv pentru anii 2007-2009 și 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 naționale și internaționale; 

4. Asigurarea  transparenței  și  feedback-ului  măsurilor  care  vizează  prevenirea  și combaterea 

spălării banilor și a finanțării terorismului. 

În anii 2016-2017, odată cu implementarea Strategiei și realizarea Planului de acțiuni, a fost 

efectuată evaluarea națională a riscurilor (ENR) în domeniul spălării banilor și finanțării 

terorismului, în conformitate cu Metodologia Băncii Mondiale. La fel, a fost elaborat proiectul 

unei noi legi de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, adoptat de 

Parlament la 22 decembrie 2017. 

Pe lângă adoptarea Planului de Acțiuni ENR, există evoluții semnificative care urmează a fi luate 

în considerare în legătură cu statutul și rolul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării 

Banilor și noua Lege nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării 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 Național Anticorupție într-o autoritate publică 

independentă. SPCSB are un rol strategic și este organizat în conformitate cu două obiective 

majore: Prevenirea (inclusiv conformitatea și cooperarea internațională) și Investigația 

Financiară (inclusiv analiza operațională și strategică). SPCSB este responsabil pentru 

supravegherea unor entități raportoare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului, anterior reglementate deficitar – companii de leasing, agenți imobiliari și 

comercianți de bunuri de mare valoare. Acestea sunt progrese pozitive, care vor necesita însă 

timp și efort pentru a se consolida. 

2. Legea nr. 308/2017 a avut ca rezultat schimbarea instrucțiunilor și Ghidurilor (de exemplu, 

identificarea tranzacțiilor suspecte, identificarea Persoanelor Expuse Politic), pe care le 

utilizează în procesul de lucru entitățile raportoare și autoritățile de supraveghere a domeniului 



de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Există anumite discuții în 

sectorul privat, în care, deși a existat o bună consultare în ceea ce privește elaborarea noii legi, 

nu a fost oferită o perioadă de grație suficientă pentru faza de implementare, lăsându-l vulnerabil 

în fața acțiunii 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 fața locului în octombrie 

2018. SPCSB a fost coordonatorul acestui exercițiu, care s-a axat pe conformitatea tehnică și 

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 și 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 și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în 

Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană. Obiectivul general al proiectului este 

de a contribui la consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor din 

Republica Moldova în corespundere cu standardele Uniunii Europene și bunele practici 

internaționale în domeniu. 

În aceste condiții a apărut necesitatea elaborării unei noi Strategii Naționale de Prevenire și 

Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului pentru anii 2020 - 2024, care a luat în 

considerare recomandările celei de-a V-a runde de evaluare a Comitetului MONEYVAL și alte 

propuneri de redresare a sectoarelor care necesită o atenție 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 șase capitole, la stabilirea acestora ținîndu-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 situației  

Potrivit  regulilor de elaborare şi cerinţelor unificate faţă de documentele de politici, un element 

structural al strategiei este și capitolul „Descrierea situației”. În acest sens, respectivul 

compartiment din proiect cuprinde o analiză a: (1) principalelor reforme legislative și 

instituționale realizate sub umbrela strategiilor anterioare, care au fost implementată anterior, (2) 

rezultatele obținute, și (3) impactul schimbărilor asupra întregului sector. 

 

II. Definirea problemelor 

La acest capitol au fost inserate problemele, dar și 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 acțiunilor 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, direcțiile strategice, domeniile de intervenție și 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 direcții strategice, iar pentru 

fiecare direcție strategică au fost identificate obiective specifice (în total 11), după cum urmează: 

 

 Direcția strategică I – „Politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel 

național și internațional reduc riscurile de spălare a banilor și de finanțare a 

terorismului”, cu următoarele obiective specifice: 

1) Riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului sunt bine cunoscute și pe deplin 

înțelese, iar acțiunile autorităților sunt bine coordonate pentru a preveni și combate 

amenințările și vulnerabilitățile; 

2) Cooperarea internațională permite acumularea necesară de informații financiare și probe 

care facilitează acțiunile împotriva criminalilor și activelor acestora; 

 

 Direcția strategică II – „Veniturile infracționale și fondurile destinate finanțării 

terorismului sunt împiedicate să intre în sectorul financiar și în alte sectoare sau sunt 

identificate și raportate de către aceste sectoare”, cu următoarele obiective specifice: 

1) Organele de supraveghere monitorizează și reglementează instituțiile financiare și liberii 

profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării 

terorismului; 

2) Instituțiile financiare și liberii profesioniști aplică adecvat măsurile de combatere a spălării 

banilor și a finanțării terorismului care sunt comensurabile cu riscurile identificate și 

raportează despre tranzacțiile suspecte; 

3) Persoanele juridice sunt împiedicate de a fi utilizate în legalizări de fonduri și finanțare de 

terorism, iar informația cu privire la beneficiarii lor efectivi este accesibilă autorităților 

competente fără careva impedimente; 

 

 Direcția strategică III – „Amenințările naționale și internaționale privind spălarea 

banilor sunt identificate și înlăturate, iar făptuitorii sunt pedepsiți și deposedați de 

veniturile infracționale și de bunurile utilizate la sau destinate pentru comiterea 

infracțiunilor”, cu următoarele obiective specifice: 

1) Informația financiară și alte date relevante sunt utilizate în mod corespunzător de către 

autoritățile competente pentru investigațiile de spălare a banilor și finanțare a terorismului; 

2) Infracțiunile, activitățile de spălare a banilor sunt investigate și făptuitorii sunt deferiți 

justiției, fiind aplicate pedepse eficiente, proporționale și disuasive; 



3) Veniturile infracționale și bunurile utilizate la sau destinate pentru comiterea infracțiunilor 

sunt confiscate. 

 Direcția strategică IV – „Amenințările  privind finanțarea terorismului   sunt   

detectate   și   distruse, teroriștii sunt privați de resurse și persoanele care finanțează 

terorismul sunt sancționate, contribuind prin aceasta la prevenirea actelor de terorism”, 

cu următoarele obiective specifice: 

1) Infracțiunile și activitățile de finanțare a terorismului sunt investigate, iar persoanele care 

finanțează terorismul sunt deferite justiției, fiindu-le aplicate pedepse efective, 

proporționale și disuasive; 

2) Teroriștii, organizațiile teroriste și finanțatorii terorismului sunt împiedicați să primească, 

transfere și utilizeze mijloace financiare și să abuzeze de organizațiile non profit; 

3) Persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă sunt 

împiedicați să primească, transfere și utilizeze mijloace financiare în corespundere cu 

cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU. 

V. Estimarea progresului, impactului și costurilor implementării 

În vederea măsurării eficienței implementării măsurilor stabilite sunt utilizați 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 obținerea 

rezultatului scontat și excluderea tuturor riscurilor, este necesar a fi menținute următoarele 

premise: (1) voință politică; (2) asigurare financiară; (3) asumarea responsabilității din partea 

instituțiilor implementatoare; (4) control public, monitorizare independentă și imparțială. 

 

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 și 

Combaterea Spălării Banilor a beneficiat de asistența comună a Uniunii Europene şi a 

Consiliului Europei în cadrul proiectului „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" 

(CLEP). 

 

VIII. Procedurile de raportare și monitorizare 

Prin mecanismul propus de coordonare, SPCSB, în calitate de structură independentă în cadrul 

Guvernului, va fi responsabil de monitorizarea la nivelul activității specifice, fiecare instituție 

responsabilă fiind obligată să își prezinte progresele în ceea ce privește activitățile curente. 

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 acțiunilor, precum şi 



sinteza detaliată privind entităţile responsabile (instituţiile) care au înregistrat restanţe la 

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

incomplete. 

De asemenea, s-a stabilit și procedura de monitorizare a implementării, precum și perioadele de 

raportare. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 

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

necesare realizării Planului de Acţiuni, atît din surse bugetare proprii, cît şi din accesarea 

asistenţei oferite de organizaţiile internaţionale. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 

Avînd în vedere că acest proiect este un document de politici și 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 modalități de consultare a opiniilor celor interesați: 1) 

solicitarea propunerilor în formă scrisă; 2) organizarea ședințelor de lucru.  

Astfel, pe parcursul 2018 - 2019, în scopul identificării, analizei și elaborării  propunerilor 

necesităților pentru a fi incluse în proiectul Strategiei și a Planului de acțiuni privind 

implementarea acestuia, au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanții autorităților 

responsabile și au fost cumulate propuneri.  

Astfel, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat ședințe cu responsabilii 

autorităților naționale 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 și priorităţile pentru noua Strategie AML/CTF. 

 23.08.2018 – a fost prezentat primul proiect al Strategiei – obiectivele și acțiunile de 

bază.  

 17.01.2019 – au fost prezentate propunerile și obiecțiile finale la proiectul Strategiei 

menționate și la Planul de acțiuni pentru implementarea ei. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 

10. Constatările expertizei juridice 

 

11. Constatările altor expertize 
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