
1 

 

          PROIECT 

ORDIN 

__________ 2020         Nr. ________ 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea 

 procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea 

 şi aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări 

 ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea  

spălării banilor şi finanțării terorismului în conformitate cu 

Legea nr. 75 din 21.05.2020.  

 

În temeiul art. 15, art. 19 alin. (1) lit. u) și art. 22 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 308 

din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului  (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 132), 

art. 64 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 75 din 21.05.2020 privind procedura de 

constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării 

terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor (Monitorul Oficial al R. Moldova 

nr.142-146 art. 260), precum și întru implementarea recomandărilor Raportului de 

evaluare al Comitetului de Experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării 

terorismului – MONEYVAL al Consiliului Europei și a Recomandărilor Grupului 

de Acţiune Financiară Internaţională (FATF/GAFI), 

 

ORDON: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la 

entitățile raportoare, individualizarea şi aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce 

constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanțării terorismului în conformitate cu Legea nr. 75 din 

21.05.2020. 

2. Controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercită Serviciul 

Supraveghere și Conformitate. 

3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de publicării. 

 

Director          Vasile ȘARCO 

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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Aprobat prin Ordinul SPCSB 

nr.__ din _____________ 

 

REGULAMENT  

privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, 

individualizarea şi aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări 

ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanțării terorismului în conformitate cu Legea nr. 75 din 21.05.2020  

Prezentul Regulament stabilește normele privind efectuare a  procedurilor de control 

de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în continuare 

– Serviciul) la entitățile raportoare conform competenței stabilite în art. 4 din Legea 

nr. 75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  

prevenirii şi combaterii spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare 

a sancţiunilor (în continuare – Legea nr. 75/2020) şi modul de individualizare, tipul 

şi cuantumul sancțiunilor ce urmează a fi aplicate entităților raportoare pentru faptele 

ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în conformitate cu Legea nr. 

75/2020 şi alte acţiuni ce ţin de aceasta. 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Legii nr. 308 din 

22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului  (în continuare Legea nr. 308/2017), Legii nr. 75/2020 și a altor acte 

normative și legislative care reglementează domeniul prevenirii și combaterii 

spălării banilor și finanțării terorismului.  

2. Scopul Regulamentului constă în descrierea procesului de verificare a 

conformității entităților raportoare în vederea asigurării respectării prevederilor 

legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 

- efectuarea controlului, perfectarea rezultatelor controlului, procedurii de 

examinare a obiecțiilor asupra rezultatelor stabilite, precum și modul de 

individualizare a sancțiunilor pentru încălcările depistate în baza unor criterii 

definite. 

3. Prevederile prezentului Regulament se aplică entităţilor raportoare prevăzute la 

art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017. 

4. În sensul prezentului Regulament, se vor utiliza noțiunile din Legea nr. 308/2017 

și Legea nr. 75/2020. 
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CAPITOLUL II 

INIȚIEREA PROCEDURII DE CONTROL  

 

5. Serviciul iniţiază procedura de control a entităţilor raportoare în următoarele 

cazuri: 

a) din oficiu, în temeiul informaţiilor deţinute conform Legii nr. 308/2017. 

b) la parvenirea unor informaţii obţinute de la organele cu funcţii de supraveghere a 

entităţilor raportoare sau de la alte autorităţi, persoane fizice şi juridice prevăzute la 

art. 4 alin. (2) – (5) din Legea nr. 308/2017 privind presupusa încălcare a 

prevederilor legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului; 

6. Serviciul organizează şi efectuează următoarele tipuri de control a entităților 

raportoare:  

a) control inopinat.   

b) control planificat; 

7. Controlul inopinat este efectuat de către Serviciu în baza informațiilor primite de 

la organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sau de la alte autorități, 

persoane fizice şi juridice prevăzute la art. 4 alin. (2) – (5) din Legea nr. 308/2017, 

privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului sau în temeiul informațiilor 

deținute de către Serviciu conform Legii nr. 308/2017 sau orice altă informație, 

indiferent de sursa acesteia. După recepționarea informației respective, Serviciul o 

va verifica prin contrapunere cu datele de care dispune și dacă va considera că există 

temei rezonabil de suspiciune că a avut loc o încălcare a legislației cu privire la 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, va iniția 

procedura de control inopinat. 

8. Controlul planificat se efectuează conform Planului anual de control, aprobat de 

către Directorul Serviciului, anual, pînă la data de 1 decembrie a anului care precede 

anul calendaristic la care se referă planul controalelor. Serviciul publică pe pagina 

web oficială sectoarele care urmează să fie verificate, care vor fi stabilite în funcție 

de riscurile identificate. Planul anual de control va conține lista entităților raportoare 

subiecți ai controlului, scopul controlului, perioada planificată a controlului şi 

justificarea efectuării controlului. La includerea entității raportoare în planul de 

control pe lângă riscurile de spălare a banilor şi de finanțare a terorismului 

identificate în raportul de evaluare națională a riscurilor şi în legislația cu privire la 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, Serviciul ține 

cont de următoarele: 

a) dacă entitatea respectivă a fost supusă controlului tematic privind respectarea 

legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării 

terorismului în ultimele 12 luni de către oricare organ cu funcție de supraveghere a 

entităților raportoare prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017; 

b) rezultatele controlului anterior; 

c) dacă a fost inclusă în Planul de control pentru anul respectiv de către orice alt 

organ cu funcție de supraveghere a entităților raportoare; 
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d) rezultatele auditului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și 

finanțării terorismului; 

e) orice informații publice despre existența riscului de comitere a încălcărilor 

legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării 

terorismului. 

9.  Serviciul notifică entitatea raportoare despre efectuarea controlului planificat cu 

10 zile înainte de a începe controlul conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament. 

Notificarea se realizează în orice formă de comunicare eficientă, comunicarea prin 

mijloace electronice are prioritate dacă este adecvată obiectului comunicării şi 

acceptată de către reprezentantul entității raportoare. În cazul emiterii deciziei 

privind efectuarea controlului suplimentar entitatea raportoare se consideră 

notificată o dată cu recepționarea deciziei respective, fără a fi necesar respectarea 

termenului de 10 zile. 

10. Procedura de control se inițiază în temeiul ordinului Serviciului, întocmit 

conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament. 

11. Procedura de control inițiată în baza art. 11 din Legea nr. 75/2020 se dispune în 

baza Ordinului Serviciului, întocmit conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament. 

12. Evidența ordinelor de efectuare a controalelor se ține în Registrul ordinelor de 

efectuare a controalelor. 

13. Procedura de control se efectuează de către cel puțin doi inspectori autorizați ai 

Serviciului. 

14. Serviciul poate solicita organelor cu funcții de supraveghere a entităților de 

supraveghere, în cazul verificării entităților raportoare subordonate acestora, 

delegarea specialiștilor din cadrul acestora la procedura de efectuare a controlului. 

Specialistul/știi urmează să dețină studii, cunoştinţe și experiență specifice 

domeniului în care activează entitatea raportoare.  

15. În cazul refuzului sau imposibilității de delegare a specialiștilor de către organele 

cu funcții de supraveghere a entităților de supraveghere, Serviciul este în drept să se 

adreseze către alte instituții publice sau private în cadrul cărora activează asemenea 

specialiști, cu solicitarea delegării lor, pentru efectuarea în comun a controlului în 

domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.  

16. Specialistul delegat conform prevederilor prezentului Regulament participă la 

efectuarea procedurilor de control pentru care a fost desemnat, oferă răspuns la 

întrebările care îi sunt adresate de către inspectorii care efectuează controlul, acordă 

suportul și asistenţa solicitată de către aceștia în cadrul procedurilor de control. 

Specialistul, la solicitarea inspectorilor va oferi răspuns la întrebările adresate, care 

vor fi consemnate în Procesul verbal al vizitei de control și/sau în raportul de control. 

Specialistul nu dispune de dreptul de a iniția activități de control sau alte acțiuni 

descrise de prezentul Regulament în lipsa unei solicitări din partea inspectorilor 

autorizați care participă la procedura de control. Specialistul va semna în Procesul 

verbal al vizitei de control și/sau în raportul de control doar pentru explicațiile, 

concluziile și acțiunile efectuate de către acesta.  

17. În vederea asigurării nedivulgării datelor ce pot constitui secret comercial, 

bancar, fiscal, profesional sau date cu caracter personal la care specialistul delegat 

va avea acces în procesul efectuării controlului, Serviciul va încheia un Acord de 



5 

 

confidențialitate cu specialistul delegat, conform Anexei nr. 4 la prezentul 

Regulament. 

 

 

CAPITOLUL III 

 

EFECTUAREA PROCEDURII DE CONTROL 

 

18. În procesul efectuării procedurii de control, inspectorii autorizați trebuie să țină 

cont de drepturile și obligațiile entităților raportoare și ale Serviciului stipulate în 

art. 16 din Legea nr. 75/2020. 

19. Inspectorii autorizați sunt obligați să informeze reprezentantul entității 

raportoare supuse controlului, angajaţii acesteia sau persoanele care reprezintă 

entitatea raportoare despre drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi să le comunice 

tipurile de sancţiuni, care pot fi aplicate în cazul în care vor împiedica desfăşurarea 

procedurii de control. 

20. Procedura de control se realizează la sediul Serviciului, la sediul entităţii 

controlate sau la un sediu ales de comun acord de către inspectorii autorizaţi cu 

reprezentanţii entităţii raportoare supusă controlului.   

21. În cazul efectuării controlului în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 75/2020, 

accesul în sediul entităţii raportoare și/sau spaţiul convenit cu reprezentanții entității 

raportoare supuse controlului se exercită cu permisiunea persoanei cu funcţie de 

răspundere sau a unui alt reprezentant al entităţii raportoare. 

22. Procedura de control începe doar după prezentarea de către inspectorii autorizaţi 

ai Serviciului a legitimațiilor de serviciu şi a Ordinului de efectuare a controlului 

conform pct. 10 și/sau 11. 

23. Procedura de control se desfășoară în prezența persoanei împuternicite să 

reprezinte entitatea raportoare supusă procedurii de control, care poate fi orice 

persoană angajată a acesteia, sau care prestează servicii calificate în folosul acesteia. 

24. În procesul efectuării controlului, inspectorii autorizați pot solicita persoanelor 

care activează în cadrul entității raportoare explicații verbale pe care le consemnează 

în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. Procesul-verbal de efectuare a 

vizitei de control se perfectează conform Anexei nr. 5 și nu poate fi transmis către o 

parte terță fără acordul prealabil, în scris, al Serviciului. 

25. Evidența proceselor-verbale de efectuare a vizitei de control se ține în Registrul 

proceselor-verbale de efectuare a vizitei de control. 

26. Refuzul oferirii explicaţiilor verbale se consemnează în procesul-verbal de 

efectuare a vizitei de control, cu indicarea motivului refuzului, şi se confirmă prin 

semnătura unui martor. 

27. Explicaţiile oferite în formă verbală pot fi înregistrate audio/video, cu 

informarea prealabilă a persoanei care oferă explicaţii şi consemnarea faptului în 

procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. Persoana împuternicită să 

reprezinte entitatea raportoare supusă procedurii de control are dreptul de a asista la 

prezentarea explicaţiilor verbale. 

28. Inspectorii transmit entităţii raportoare supuse procedurii de controlului o copie 

a explicaţiilor verbale înregistrate audio/video pe un dispozitiv de stocare a datelor. 
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Entitatea raportoare supusă controlului sau persoana împuternicită de către aceasta 

certifică în scris primirea copiei explicaţiilor verbale înregistrate audio/video. 

29. Entitatea raportoare este obligată să asigure inspectorilor: 

a) condiții adecvate de lucru şi mijloace necesare rezonabile pentru efectuarea 

eficientă a procedurii de control, în măsura în care entitatea raportoare dispune de 

acestea şi le poate acorda fără a periclita activitatea sa; 

b) furnizarea în termenul solicitat de către Serviciu a informaţiilor, documentelor şi 

materialelor solicitate; 

c) punerea la dispoziţie a mijloacelor de comunicare şi a altor echipamente tehnice 

în scopul realizării procedurii de control, în măsura în care entitatea raportoare 

dispune de acestea şi le poate acorda fără a periclita activitatea sa; 

d) permiterea copierii, fotografierii, filmării, înregistrării audio a materialelor 

necesare, în condiţiile legislaţiei care reglementează regimul juridic al informaţiilor 

cu accesibilitate limitată. 

30. În cadrul controlului, Serviciul, în scopul executării sarcinilor prevăzute 

în Legea nr. 308/2017, este în drept să solicite entităților raportoare cel puțin 

următoarele informații sau documente deținute cu referire la: 

a) programul intern privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului; 

b) raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului; 

c)  planul de acțiuni în scopul minimizării riscurilor de spălare a banilor și finanțarea 

terorismului identificate și informația privind acțiunile îndeplinite; 

d) aplicarea măsurilor de precauție privind clienții; 

e) activitățile și tranzacţiile efectuate, inclusiv măsurile de monitorizare a lor; 

f) valoarea şi tipul bunurilor, precum şi locul depozitării acestora; 

g) adresele IP prin care a avut loc conexiunea cu sistemul informaţional al entităţii 

raportoare, precum şi ora exactă la care a avut loc conexiunea; 

e) alte aspecte în raport cu efectuarea procedurii de control. 

31. În vederea obținerii informației solicitate, Serviciul urmează să transmită un 

demers care va conţine cel puțin: 

a) lista informațiilor și/sau documentelor solicitate;  

b) termenul rezonabil şi forma în care informaţiile sau documentele urmează a fi 

puse la dispoziţie; 

c) scopul solicitării şi termenul de obţinere de către entitatea raportoare a 

informaţiilor în raport cu aplicarea măsurilor de precauţie faţă de clienţi sau în raport 

cu anumite tranzacţii ocazionale. 

32. Confirmarea autenticității documentelor şi certificarea copiilor de pe documente 

cu originalul acestora se asigură de către reprezentantul entităţii raportoare supuse 

procedurii de control. În cazul în care entitatea raportoare supusă procedurii de 

control nu deţine documentele originale, reprezentantul acesteia prezintă copiile 

certificate corespunzător. 

33. Serviciul este în drept să solicite persoanelor care desfășoară sau au desfășurat 

relații comerciale, sau de orice altă natură cu entitatea raportoare, informații și/sau 

documente suplimentare în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor. 

 

 

https://weblex.md/item/view/id/75b57da5f114a4cea146a971901bea71


7 

 

CAPITOLUL IV 

 

FINALIZAREA PROCEDURII DE CONTROL 

 

34. La finalizarea procedurii de control, în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 

75/2020, inspectorii autorizați de către Serviciu întocmesc Raportul de control al 

entității raportoare, în două exemplare, conform Anexei nr. 6 la prezentul 

Regulament.  

35. Emiterea și evidența rapoartelor de control ale entităților raportoare se 

înregistrează în Registrul de evidență al rapoartelor de control deținut de Serviciu.  

36. Raportul de control se transmite entităţii raportoare în termen de 30 de zile de la 

momentul finalizării controlului. Raportul de control nu poate fi transmis către o 

parte terță fără acordul prealabil, în scris, al Serviciului. 

37.  Entitatea raportoare supusă controlului are dreptul de a prezenta Serviciului 

obiecţii motivate asupra Raportului de control, în formă scrisă, în termen de 14 zile 

de la momentul primirii acestuia. 

38. Obiecţiile entităţii raportoare supuse controlului sunt examinate de către Serviciu 

în termen de 14 zile de la primirea acestora. În urma examinării, Serviciul emite un 

raport întocmit conform Anexei nr. 7 la prezentul Regulament prin care respinge sau 

admite obiecţiile, care este adus la cunoştinţă entităţii raportoare imediat. 

39. Erorile materiale şi omisiunile vădite din raportul de control, care nu afectează 

concluziile acestuia, pot fi corectate de către inspectorii autorizați care l-au întocmit. 

40. Directorul Serviciului, în termen de 30 de zile după expirarea termenului de 

depunere a obiecțiilor sau după examinarea obiecțiilor și emiterea unei decizii pe 

marginea lor, adoptă o decizie conform Anexei nr. 8 cu privire la: 

a) emiterea unei prescripții; 

b) constatarea comiterii încălcărilor şi aplicarea sancţiunilor, cu sau fără solicitarea 

către autorităţile competente de a suspenda sau retrage autorizaţia, licenţa de 

activitate; 

c) efectuarea unui control suplimentar. 

41. Decizia Serviciului trebuie să fie motivată şi fundamentată doar pe dovezi la care 

subiectul supus sancţiunii are acces, cu excepţia informaţiilor atribuite la secret de 

stat, comercial sau orice alt secret protejat de lege. Decizia va conţine temeiul legal 

de adoptare, circumstanțele încălcării, explicaţiile subiectului supus sancţiunii şi 

analiza acestora, descrierea circumstanţelor agravante sau atenuante, sancţiunea 

aplicată, modul de individualizare a acesteia, termenul şi modul de atac al deciziei. 

42. Serviciul poate renunța justificat, să desfăşoare procedura de control, informând 

în scris entitatea raportoare supusă controlului despre acest fapt. În acest caz, 

Serviciul emite o decizie conform Anexei nr. 9 la prezentul Regulament  în care 

indică motivele renunţării la procedura de control. 

43. Decizia Serviciului se comunică în scris subiectului vizat în termen de 5 zile de 

la data adoptării.  

44. Deciziile Serviciului se publică pe pagina web oficială a acestuia în termen de 5 

zile de la data adoptării. Publicarea deciziilor se face cu luarea în considerare a 

interesului legitim al subiecţilor vizaţi în protejarea secretelor comerciale sau 

oricăror altor tipuri de secrete protejate de lege. Banca Națională a Moldovei și 
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Comisia Națională a Pieței Financiare, în termen de 30 de zile de la momentul 

adoptării unei decizii pot consulta opinia Serviciului privind necesitatea publicării 

acestora. 

45. În cazul în care publicarea identității entității raportoare și/sau a subiecților 

supuși sancțiunilor,  în urma unei evaluări, este considerată de către Serviciu ca fiind 

disproporţionată cu încălcarea sancționată sau în cazul în care publicarea ar putea 

periclita stabilitatea pieţii financiare sau o investigaţie aflată în desfăşurare, 

Serviciul: 

a) amână publicarea deciziei Serviciului pînă în momentul în care motivele 

nepublicării încetează; 

b) publică decizia Serviciului, fără a indica identitatea persoanelor fizice sau juridice 

sancţionate; 

c) nu publică decizia de impunere a măsurii sau a sancţiunii, în cazul în care 

opţiunile prevăzute la literele (a) şi (b) sunt considerate insuficiente pentru a asigura 

proporționalitatea publicării sau pentru a se asigura că nu va periclita stabilitatea 

pieţii financiare. 

46. Informația despre sancțiunile aplicate și procedurile de contestare a deciziilor se 

păstrează pe pagina web oficială a Serviciului pentru o perioadă de 5 ani de la 

momentul publicării. 

47. Deciziile emise de către Serviciu pot fi contestate de persoana care se consideră 

vătămată în drepturi în modul şi în termenul prevăzute de Codul administrativ, fără 

respectarea procedurii prealabile. 

48. După rămânerea definitivă a deciziilor Serviciului, entităţile raportoare şi 

subiecţii vizaţi sunt obligaţi să informeze Serviciul despre măsurile întreprinse în 

vederea executării deciziei în termenul stabilit în aceasta. 

 

CAPITOLUL V 

MODUL ȘI CRITERIILE DE IDIVIDUALIZARE A SANCȚIUNILOR 

49. Conform art. 35 din Legea nr. 75/2020, următorii subiecţi pot fi supuşi 

sancţionării: 

a) entitatea raportoare; 

b) persoana cu funcţie de conducere de rang superior; 

c) persoana cu funcţie de răspundere; 

d) angajatul entităţii raportoare. 

50. La individualizarea sancţiunilor, Serviciul ia în considerare toate circumstanțele 

faptelor care pot conduce la majorarea sau la micşorarea cuantumului sancţiunilor 

aplicate. 

51. Cuantumul sancţiunilor poate  fi  majorat  sau  micşorat  cu  un  procent  cuprins 

între  5% și  20%  pentru fiecare  circumstanță agravantă ori  atenuantă reținută. 

52. La adoptarea unei decizii privind aplicarea sancțiunilor și individualizarea 

sancțiunilor specifice domeniului de activitate, Serviciul ia în considerare următorii 

factori: 

a) gravitatea și durata încălcărilor constatate; 

https://weblex.md/item/view/id/1c6f700f67a1ceb2bc1630010f734827
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b) suma veniturilor obținute ca urmare a încălcărilor sau a alte beneficii pecuniare 

obținute de către entitatea raportoare, pierderile sau prejudiciul cauzat, în cazul în 

care este posibilă determinarea acestora; 

c) vinovăția și situația financiară a subiectului supus sancțiunii; 

d) încălcările anterioare comise de către subiectul supus sancțiunii în perioada 

ultimului an de gestiune, caracterul sancțiunilor aplicate, precum și nivelul de 

cooperare al subiectului cu Serviciul; 

e) circumstanțele atenuante și cele agravante; 

f) consecințele încălcărilor constatate și ale sancțiunilor propuse asupra stabilității și 

fiabilității pieței; 

g) alte circumstanțe relevante. 

53. Evaluarea  gravității  unei încălcări  se  face  de  la  caz  la  caz,  pentru  fiecare  

tip  de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului. 

54. Serviciul ținând cont de numărul încălcărilor constatate în cadrul controlului, în 

cazul când consideră că este posibilă implementarea unor măsuri de remediere, îi 

aplică prescripția conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 75/2020. 

55. Dacă entitatea raportoare nu remediază deficiențele constatate în cadrul 

efectuării controlului, după emiterea prescripției, Serviciul este în drept să aplice 

sancțiunile prevăzute de Legea nr. 75/2020, iar comportamentul entității raportoare 

va fi calificat drept circumstanță agravantă.  

56. Sancțiunile sub formă de amendă pentru încălcările ușoare în domeniul 

prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în funcție de 

subiectul sancționat și numărul de încălcări sunt individualizate, după cum urmează: 

a) angajatul entităţii raportoare dacă pe parcursul controlului sunt constatate:  

- până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta i se aplică prescripție 

pentru fiecare încălcare; 

- până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- Mai mult de 14 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune 

sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii 

maxime prevăzută pentru fiecare încălcare. 

b) persoana cu funcţie de răspundere, persoana cu funcţie de conducere de rang 

superior din cadrul entităţii raportoare dacă pe parcursul controlului sunt constatate:  

- până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta i se aplică prescripție 

pentru fiecare încălcare; 

- până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare; 

- până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 
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- Mai mult de 14 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune 

sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii 

maxime prevăzută pentru fiecare încălcare. 

c) entitatea raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) şi i) 

din Legea nr. 308/2017 dacă pe parcursul controlului sunt constatate:  

- până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta i se aplică prescripție 

pentru fiecare încălcare; 

- până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare; 

- până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare; 

- Mai mult de 14 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune 

sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii 

maxime prevăzută pentru fiecare încălcare. 

d) entitatea raportoare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) şi i) din Legea nr. 

308/2017 dacă pe parcursul controlului sunt constatate:  

- până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta i se aplică prescripție 

pentru fiecare încălcare; 

- până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare; 

- până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare; 

- Mai mult de 14 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune 

sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii 

maxime prevăzută pentru fiecare încălcare. 

57. Sancțiunile sub formă de amendă pentru încălcările grave în domeniul prevenirii 

și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în funcție de subiectul 

sancționat și numărul de încălcări sunt individualizate, după cum urmează: 

a) angajatul entităţii raportoare dacă pe parcursul controlului sunt constatate:  

- până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 30 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- Mai mult de 14 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune 

sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii 

maxime prevăzută pentru fiecare încălcare. 

https://weblex.md/item/view/id/75b57da5f114a4cea146a971901bea71
https://weblex.md/item/view/id/75b57da5f114a4cea146a971901bea71
https://weblex.md/item/view/id/75b57da5f114a4cea146a971901bea71
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b) persoana cu funcţie de răspundere, persoana cu funcţie de conducere de rang 

superior din cadrul entităţii raportoare dacă pe parcursul controlului sunt constatate:  

- până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 30 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- Mai mult de 14 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune 

sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii 

maxime prevăzută pentru fiecare încălcare. 

c) entitatea raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) şi i) 

din Legea nr. 308/2017 dacă pe parcursul controlului sunt constatate:  

- până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 30 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- Mai mult de 14 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune 

sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii 

maxime prevăzută pentru fiecare încălcare. 

d) entitatea raportoare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) şi i) din Legea nr. 

308/2017 dacă pe parcursul controlului sunt constatate:  

- până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 30 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub 

formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime 

prevăzută pentru fiecare încălcare; 

- Mai mult de 14 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune 

sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii 

maxime prevăzută pentru fiecare încălcare. 

58. Prevederile art. 56, 57 și 59 din prezentul Regulament privind individualizarea 

sancțiunii sub formă de amendă în funcție de numărul de încălcări și subiectul suspus 

sancțiunii nu se aplică în cazul cînd există suspiciuni pertinente că fapta materializată 

prin acțiune sau inacțiune a subiectului supus sancțiunii a fost asociată unor acţiuni 

https://weblex.md/item/view/id/75b57da5f114a4cea146a971901bea71
https://weblex.md/item/view/id/75b57da5f114a4cea146a971901bea71
https://weblex.md/item/view/id/75b57da5f114a4cea146a971901bea71


12 

 

de spălare a banilor, infracţiuni asociate acestora, acţiuni de finanţare a terorismului 

sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de 

realizare ori deja realizate. În cazul respectiv Serviciul poate aplica sancțiunea sub 

formă de amendă pînă la cuantumul maxim al acesteia indiferent de numărul și tipul 

încălcărilor constatate în cadrul controlului, conform criteriilor generale de 

individualizare a sancțiunilor prevăzute la art. 52 din prezentul Regulament. 

59. În cazul entităţii raportoare nou-create care nu a înregistrat cifră de afaceri în 

anul anterior sancționării, amenda calculată potrivit prevederilor prezentului 

Regulament se stabilește în cuantum de până la 30 % din sancțiunea maximă 

prevăzută pentru încălcarea respectivă, indiferent de natura acesteia. 

60. Serviciul poate diminua sancțiunile aplicate în cazul existenței circumstanțelor 

atenuante, acestea pot fi: 

a) colaborarea efectivă cu Serviciul în cadrul efectuării procedurii de control;  

b) recunoaşterea în mod expres a faptei săvârşite, până la emiterea deciziei; 

c) încetarea încălcării şi implementarea unor acţiuni de remediere din propria voinţă 

a subiecților supuși sancțiunii sau de la primele intervenţii ale Serviciului;  

a) alte împrejurări care demonstrează voinţa de a facilita examinarea cauzelor 

iniţiate de Serviciu;  

b) dovada prezentată de subiecții supuși procedurii de control privind faptul că 

încălcarea a fost comisă din neglijenţă;  

c) furnizarea de către subiecții supuși controlului a dovezilor că participarea lor la 

încălcarea comisă este extrem de redusă şi că în perioada în decursul căreia au fost 

parte la încălcare, în mod efectiv, au evitat punerea în aplicare a acesteia, adoptând 

un comportament corect; 

d) și alte circumstanţe pe care Serviciul le va considera atenuante. 

61. Pentru  a  putea  fi  luată în  considerare, propunerea  de  recunoaștere a  faptei 

trebuie să fie prezentată în scris semnată de către reprezentantul legal al entităţii 

raportoare sau a persoanei împuternicite în acest scop conform prevederilor legii şi 

să includă, recunoașterea săvârşirii încălcării şi asumarea răspunderii pentru 

săvârșirea încălcării, descrierea încălcării, a obiectului său, inclusiv rolul și durata  

participării  subiecţilor  la încălcare,  planul de remediere propus de entitatea 

raportoare în vederea înlăturării încălcărilor constatate,  dacă este  cazul. 

62. În cazul existenței circumstanțelor atenuante cuantumul sancțiunilor aplicate 

pentru încălcările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării 

terorismului se va diminua cu un procent cuprins între 5% și 20 % din cuantumul 

amenzii stabilit pentru fiecare circumstanță atenuantă; 

63. Serviciul va analiza fiecare circumstanță atenuantă separat în raportul de control 

și se va expune pe marginea modului de materializare a acestora. 

64. Serviciul poate majora cuantumul amenzilor aplicate în cazul existenței 

circumstanțelor agravante, acestea pot fi: 

a) încălcările anterioare ale legislaţiei cu privire la prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului;  

b) neîncetarea încălcării şi neimplementarea măsurilor de remediere din propria 

voinţă a entităţii raportoare sau de la primele intervenţii ale Serviciului;  

c) caracterul semnificativ al prejudiciului cauzat;  



13 

 

d) comiterea încălcării în scopul obţinerii de beneficii sau al prevenirii/remedierii 

unor pierderi;  

e) comiterea încălcării se datorează unor deficienţe semnificative ale programelor, 

politicilor, controalelor şi procedurilor interne ale entităţii raportoare şi/sau ale 

conduitei (acţiunilor/inacţiunilor) persoanei responsabile, inclusiv a celei cu funcţie 

de conducere de rang superior; 

f) întreprinderea măsurilor asupra altor persoane fizice şi juridice, altor entităţi 

raportoare, asupra organelor cu funcţii de supraveghere a entităților raportoare şi 

oricăror altor entităţi pentru a le determina să nu furnizeze informaţiile solicitate de 

organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare sau să le furnizeze într-o 

manieră inexactă ori incompletă, precum şi orice încercare de a determina astfel de 

atitudini;  

g) refuzul de a coopera cu reprezentanţii Serviciului sau obstrucţionarea activităţii în 

cadrul efectuării procedurii de control, inclusiv a vizitei de control; 

h) determinarea altor persoane fizice şi juridice, altor entităţi raportoare să participe 

la încălcare şi/sau întreprinderea măsurilor de suprimare împotriva acestora cu 

scopul de a impune comiterea încălcării; 

i) alte circumstanţe pe care Serviciul le va considera agravante. 

65. În cazul existenței circumstanțelor agravante, cuantumul sancțiunilor aplicate 

pentru încălcările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării 

terorismului  se va majora de la 5% pînă la 20 % din cuantumul amenzii stabilit de 

către Serviciu, pentru fiecare circumstanță agravantă; 

66. Serviciul va analiza fiecare circumstanță agravantă separat în raportul de control 

și se va expune pe marginea modului de sancționare a acestora. 

67. Pentru a stabili nivelul de cooperare, sau lipsa cooperării subiectului supus 

sancțiunii, Serviciul va solicita organului cu funcții de supraveghere competentă în 

temeiul art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017, după caz, evaluarea nivelului de 

cooperare a entității raportoare cu autoritatea respectivă în ultimii 5 ani sau din 

momentul când aceasta a devenit entitate raportoare. Serviciul, la fel va evalua 

nivelul de cooperare la efectuarea procedurii de control în urma căruia a fost aplicată 

sancțiunea. Evaluarea respectivă va fi întocmită în formă de notă de evaluare și va 

fi anexată la dosarul de control. În urma efectuării evaluării, Serviciul va stabili dacă 

entitatea raportoare a cooperat sau nu și respectiv va decide privind aplicarea 

circumstanței atenuante sau agravante. 

68. În cazuri excepționale, la solicitare, Serviciul este în drept să diminueze amenda, 

ținând cont de absența capacității de plată a unei entități raportare într-un anumit 

context social şi/sau economic. Serviciul va diminua amenda doar în baza probelor 

prezentate de către subiectul supus sancțiunii, potrivit cărora aplicarea amenzii în 

cuantumul prevăzut de Legea nr. 75/2020, ar pune iremediabil în pericol viabilitatea 

economică a acestuia. 

69. În cazul în care calculul micșorat al cuantumului amenzii aplicate este mai mic 

decât cuantumul minim al amenzii prevăzute pentru fiecare încălcare conform Legii 

nr. 75/2020, Serviciul aplică amenda în cuantumul minim prevăzut de Legea nr. 

75/2020. 
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70. În cazul comiterii unei încălcări grave, care conține cel puțin două circumstanțe 

agravante, Serviciul este în drept să aplice ca sancțiune complementară declarația 

publică în mass-media. 

71. Declarația va fi publicată pe pagina web oficială a Serviciului și va fi transmisă 

în formă de comunicat către agențiile de presă și instituțiile media din țară, selectate 

de către Serviciu în funcție de profilul și specializarea acestora. 

72. Decizia privind aplicarea sancțiunii complementare privind declarația publică în 

mass-media poate fi contestată în instanța de contencios administrativ, fără 

respectarea procedurii prealabile. 

73. Declarația publică în mass-media nu poate constitui o defăimare și nu poate fi 

tratată și contestată în temeiul Legii nr. 64 din 23.04.3010 cu privire la libertatea de 

exprimare. 

74. Serviciul, este în drept, în cazul comiterii de către entităţile raportoare prevăzute 

la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a încălcărilor prevăzute la art. 50, 57, 58, 

60, 61 şi 62 din Legea nr. 75/2020, să constate comiterea încălcărilor şi să aplice 

următoarele sancțiuni complementare: 

1) solicitarea suspendării activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței 

de activitate, conform procedurii stabilite de lege. 

a) solicitarea Serviciului privind suspendarea activității, suspendarea sau 

retragerea autorizației, licenței de activitate, se transmite spre examinare 

autorităţii care a eliberat autorizaţia sau licența în termen de 3 zile de la emitere. 

b) Autoritatea care a eliberat autorizaţia sau licenţa, în termen de 15 zile de la 

primirea solicitării Serviciului, urmează să decidă în privinţa suspendării 

activităţii, suspendării sau retragerii autorizaţiei, licenţei de activitate potrivit 

procedurilor reglementate în legile speciale. 

c) După intrarea în vigoare a deciziei în privinţa suspendării activităţii, 

suspendării sau retragerii autorizaţiei, licenţei de activitate, Serviciul solicită 

autorităţii care a eliberat autorizaţia sau licenţa să aplice încetarea activităţii 

entităţii raportoare în conformitate cu actele normative care reglementează 

activitatea acesteia. 

d) Decizia Serviciului în privinţa suspendării activităţii, suspendării sau 

retragerii autorizaţiei, licenţei de activitate intră în vigoare la momentul 

emiterii, însă va fi executată după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti 

privind suspendarea activităţii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, licenţei 

de activitate. 

e) În cazul în care instanţa judecătorească respinge cererea privind suspendarea 

activităţii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, licenţei de activitate pe 

motiv că nu a fost comisă încălcarea sau că aceasta nu a fost comisă de către 

subiectul supus sancţiunii, decizia Serviciului devine nulă de drept şi încetează 

toate efectele acesteia. 

2) dispunerea, prin decizie, a interdicţiei temporare de a exercita funcţii de conducere 

în cadrul entităţii raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 de 

către orice persoană cu funcţie de conducere de rang superior, persoană cu funcţie 

de răspundere sau de către orice altă persoană fizică, declarate responsabile de 

încălcare, pe un termen de la 3 luni la un an: 



15 

 

a) De la data adoptării deciziei, subiectul supus sancţiunii nu are dreptul de a 

exercita atribuţiile sale, iar toate deciziile adoptate de către acesta sunt 

considerate nule şi lipsite de temei juridic. 

b) Serviciul va stabili termenul interdicţiei temporare de a exercita funcţii de 

conducere şi termenul în care entitatea raportoare este obligată să suspende 

contractele încheiate cu persoanele vizate şi să transmită competenţele acestora 

altor persoane. 

c) Serviciul comunică decizia privind stabilirea interdicţiei temporare de a 

exercita funcţii de conducere autorităţilor competente care deţin registrele 

entităţilor raportoare în termen de 5 zile din momentul adoptării deciziei. 

d) Decizia privind stabilirea interdicţiei temporare de a exercita funcţii de 

conducere în cadrul entităţilor raportoare este executorie din momentul 

adoptării. 
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Anexa nr. 1 la Regulamentul aprobat  

prin Ordinul SPCSB nr. ____ din __________ 

 

Către:______________ 

______________ 

 

NOTIFICARE 

privind efectuarea controlului  

__________ 2020       Nr. ________ 

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 75 din 21.05.2020 privind procedura de 

constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul 

de aplicare a sancţiunilor, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în perioada 

__(perioada în care se preconizează efectuarea procedurii de control)_____________________, 

planifică efectuarea verificării conformității activității __(entitatea raportoare)_______________ 

prin metoda _____ (tipul controlului) ___________pentru perioada ____________________.  

Ținînd cont de obligațiile entității raportoare prevăzute de art. 16 alin. (8) din Legea nr. 75 din 

21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor 

şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor, de competența Serviciului Prevenirea 

și Combaterea Spălării Banilor stabilită la art. 4 alin. (6) din Legea nr. 75 din 21.05.2020 privind 

procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor şi finanţării 

terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor, solicităm confirmarea disponibilității Dvs. în 

vederea efectuării procedurii de control în perioada indicată, prezentarea informației cu referire la 

locul – sediul/oficiul disponibil pentru exercitarea atribuțiilor de control, inclusiv disponibilitatea 

prezentării următoarelor documente: ____(documente ce urmează a fi 

prezentate)________________în termen de pînă la ______________.   

În vederea confirmării, contactați inspectorul desemnat pentru efectuarea controlului 

______(numele, prenumele, funcția, nr. telefon)___________________ în termen de pînă la 

___(data pînă la care entitatea raportoare urmează să contacteze persoana desemnată pentru 

efectuarea controlului)_____  

 

Director         /semnătură/   

                  

 

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat 

 prin Ordinul SPCSB nr. ____ din __________ 

 

ORDIN   

mun. Chișinău 

 

Nr. _______din ___________ 2020        

 

Cu privire la efectuarea controlului  

 

În temeiul art. 4 alin. (6) și art. 9 din Legea nr. 75 din 21.05.2020 cu privire la procedura de 

constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul 

de aplicare a sancţiunilor și al Regulamentului privind efectuarea  procedurilor de control la 

entitățilore raportoare, individualizarea  şi aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie 

încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanțării terorismului în conformitate cu Legea nr. 75 din 21.05.2020 aprobat prin Ordinul SPCSB 

nr. _____ din _____.  

ORDON: 

1. Efectuarea procedurii de control la _________________________ 
denumirea, cod fiscal, adresa juridică a entității raportoare 

2. Procedura de control se efectuează de către inspectorii (numele şi prenumele inspectorilor, 

funcția, numărul legitimației de serviciu). 

3. Controlul va fi efectuat din data de __________ pe o perioadă de ___________. 

4. Scopul și obiectul controlului ______________________ 

5. Prezentul Ordin nu poate fi contestat separat, dar poate fi atacat o dată cu decizia emisă 

după finisarea controlului. 

6. Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii. 

 

 

 

 

Director         /semnătură/ 

 

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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Legea nr. 75  din  21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii 

spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor: 
  

Articolul 16. Drepturile şi obligaţiile inspectorilor şi ale entităţilor raportoare în cadrul vizitei de control 

(1) Inspectorii îşi exercită drepturile în temeiul ordinului privind delegarea acestora în scopul efectuării vizitei de 

control la entitatea raportoare, în care sunt prevăzute împuternicirile lor. 

(2) Inspectorii au următoarele drepturi: 

a) să examineze registre şi orice documente aflate în raport cu obiectul şi scopul controlului, indiferent dacă sunt 

păstrate pe un suport fizic sau electronic; 

b) să obţină copii sau extrase, în orice formă, din registrele şi documentele menţionate la lit.a); 

c) să ridice registrele şi documentele menţionate la lit.a) în scopul evitării ascunderii, modificării sau distrugerii 

acestora sau în cazul imposibilităţii obţinerii copiilor de pe acestea; 

d) să solicite oricărui reprezentant sau oricărui angajat al entităţii raportoare explicaţii asupra faptelor sau 

documentelor aflate în raport cu obiectul şi scopul controlului şi să înregistreze răspunsurile lor; 

e) să solicite ca informaţia aflată în raport cu obiectul şi scopul controlului, care se păstrează pe un suport electronic 

şi este accesibilă din încăpere, să fie prezentată într-o formă care ar permite ridicarea acesteia. 

(3) În cazul în care inspectorii, în cadrul vizitei de control, solicită reprezentanţilor entităţii raportoare explicaţii, 

acestea pot fi înregistrate audio/video, fapt ce se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. O 

copie de pe înregistrarea efectuată este pusă la dispoziţia entităţii raportoare după finalizarea vizitei de control. În 

cazul în care s-au cerut explicaţii unui reprezentant al entităţii raportoare care nu este sau nu era autorizat să ofere 

explicaţii în numele acesteia, Serviciul stabileşte un termen în care entitatea raportoare poate transmite rectificări sau 

completări la explicaţiile oferite de către acest reprezentant. Rectificările şi completările se suplimentează la 

explicaţiile înregistrate. 

(4) În cazul în care nu este nicio persoană în încăperea în care urmează a fi efectuată vizita de control, inspectorii sunt 

obligaţi: 

a) înainte de începerea vizitei de control, să întreprindă toate acţiunile rezonabile pentru a informa despre intenţia de 

a efectua vizita de control persoana care ocupă sau administrează încăperea entităţii raportoare în care va avea loc 

vizita de control; 

b) după informarea persoanei menţionate la lit.a), să-i ofere acesteia sau reprezentantului ei posibilitatea rezonabilă 

de a asista la efectuarea vizitei de control; 

c) în cazul în care nu s-a reuşit informarea persoanei menţionate la lit.a), să o informeze prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire. 

(5) Inspectorii pot solicita sprijinul subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, care sunt obligate să 

acorde asistenţa necesară angajaţilor Serviciului în exerciţiul funcţiei în conformitate cu Legea nr.320/2012 cu privire 

la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului. La efectuarea vizitelor de control pot fi antrenaţi, după caz, şi experţi în 

anumite domenii, împuterniciţi de Serviciu în condiţiile alin.(1). 

(6) Pe parcursul efectuării vizitei de control, inspectorii şi experţii autorizaţi sunt obligaţi: 

a) să informeze subiectul supus controlului despre drepturile şi obligaţiile acestuia; 

b) să efectueze vizita de control potrivit împuternicirilor atribuite, ţinând cont de obiectul şi scopul acesteia; 

c) să întocmească procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. 

(7) Pe parcursul efectuării vizitei de control, subiectul supus controlului are următoarele drepturi: 

a) să ia cunoştinţă de ordinul de efectuare a vizitei de control şi să obţină o copie de pe acesta; 

b) să prezinte probe în cadrul efectuării vizitei de control; 

c) să prezinte explicaţii, înregistrate sub orice formă, referitoare la obiectul şi scopul vizitei de control; 

d) să fie asistat de un avocat, de alţi reprezentanţi împuterniciţi conform legislaţiei. Lipsa acestora nu poate fi invocată 

de subiectul supus controlului drept temei pentru amânarea vizitei de control; 

e) să obţină un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control. 

(8) Entitatea raportoare are obligaţia să se supună vizitei de control efectuate de către Serviciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://weblex.md/item/view/id/971cbbfcf61adb4798faf773be4c4ef6
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Anexa nr. 3 la Regulamentul aprobat 

 prin Ordinul SPCSB nr. ____ din __________ 

 

ORDIN  

 mun. Chișinău 

 

Nr. ______ din ____________ 2020        

 

 

Cu privire la  efectuarea vizitei de control 

 

În temeiul art. 4 alin. (6) și art. 11 din Legea nr. 75 din 21.05.2020 cu privire la procedura de 

constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul 

de aplicare a sancţiunilor și al Regulamentului privind efectuarea  procedurilor de control la 

entitățilore raportoare, individualizarea  şi aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie 

încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanțării terorismului în conformitate cu Legea nr. 75 din 21.05.2020 aprobat prin Ordinul SPCSB 

nr. _____ din _____.  

ORDON: 

1. Efectuarea procedurii de control la (denumirea, cod fiscal, adresa juridică a entității 

raportoare) . 

2. Procedura de control se efectuează de către inspectorii (numele şi prenumele inspectorilor, 

funcția, numărul legitimației de serviciu). 

3. Controlul va fi efectuat din data de __________ pe o perioadă de ___________. 

4. Scopul și obiectul controlului ______________________ 

5. Prezentul Ordin nu poate fi contestat separat, dar poate fi atacat o dată cu decizia emisă 

după finisarea controlului. 

6. Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii. 

 

 

 

Director         /semnătură/ 

 

 

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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Legea nr. 75  din  21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii 

spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor: 
  

Articolul 16. Drepturile şi obligaţiile inspectorilor şi ale entităţilor raportoare în cadrul vizitei de control 

(1) Inspectorii îşi exercită drepturile în temeiul ordinului privind delegarea acestora în scopul efectuării vizitei de 

control la entitatea raportoare, în care sunt prevăzute împuternicirile lor. 

(2) Inspectorii au următoarele drepturi: 

a) să examineze registre şi orice documente aflate în raport cu obiectul şi scopul controlului, indiferent dacă sunt 

păstrate pe un suport fizic sau electronic; 

b) să obţină copii sau extrase, în orice formă, din registrele şi documentele menţionate la lit.a); 

c) să ridice registrele şi documentele menţionate la lit.a) în scopul evitării ascunderii, modificării sau distrugerii 

acestora sau în cazul imposibilităţii obţinerii copiilor de pe acestea; 

d) să solicite oricărui reprezentant sau oricărui angajat al entităţii raportoare explicaţii asupra faptelor sau 

documentelor aflate în raport cu obiectul şi scopul controlului şi să înregistreze răspunsurile lor; 

e) să solicite ca informaţia aflată în raport cu obiectul şi scopul controlului, care se păstrează pe un suport electronic 

şi este accesibilă din încăpere, să fie prezentată într-o formă care ar permite ridicarea acesteia. 

(3) În cazul în care inspectorii, în cadrul vizitei de control, solicită reprezentanţilor entităţii raportoare explicaţii, 

acestea pot fi înregistrate audio/video, fapt ce se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. O 

copie de pe înregistrarea efectuată este pusă la dispoziţia entităţii raportoare după finalizarea vizitei de control. În 

cazul în care s-au cerut explicaţii unui reprezentant al entităţii raportoare care nu este sau nu era autorizat să ofere 

explicaţii în numele acesteia, Serviciul stabileşte un termen în care entitatea raportoare poate transmite rectificări sau 

completări la explicaţiile oferite de către acest reprezentant. Rectificările şi completările se suplimentează la 

explicaţiile înregistrate. 

(4) În cazul în care nu este nicio persoană în încăperea în care urmează a fi efectuată vizita de control, inspectorii sunt 

obligaţi: 

a) înainte de începerea vizitei de control, să întreprindă toate acţiunile rezonabile pentru a informa despre intenţia de 

a efectua vizita de control persoana care ocupă sau administrează încăperea entităţii raportoare în care va avea loc 

vizita de control; 

b) după informarea persoanei menţionate la lit.a), să-i ofere acesteia sau reprezentantului ei posibilitatea rezonabilă 

de a asista la efectuarea vizitei de control; 

c) în cazul în care nu s-a reuşit informarea persoanei menţionate la lit.a), să o informeze prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire. 

(5) Inspectorii pot solicita sprijinul subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, care sunt obligate să 

acorde asistenţa necesară angajaţilor Serviciului în exerciţiul funcţiei în conformitate cu Legea nr.320/2012 cu privire 

la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului. La efectuarea vizitelor de control pot fi antrenaţi, după caz, şi experţi în 

anumite domenii, împuterniciţi de Serviciu în condiţiile alin.(1). 

(6) Pe parcursul efectuării vizitei de control, inspectorii şi experţii autorizaţi sunt obligaţi: 

a) să informeze subiectul supus controlului despre drepturile şi obligaţiile acestuia; 

b) să efectueze vizita de control potrivit împuternicirilor atribuite, ţinând cont de obiectul şi scopul acesteia; 

c) să întocmească procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. 

(7) Pe parcursul efectuării vizitei de control, subiectul supus controlului are următoarele drepturi: 

a) să ia cunoştinţă de ordinul de efectuare a vizitei de control şi să obţină o copie de pe acesta; 

b) să prezinte probe în cadrul efectuării vizitei de control; 

c) să prezinte explicaţii, înregistrate sub orice formă, referitoare la obiectul şi scopul vizitei de control; 

d) să fie asistat de un avocat, de alţi reprezentanţi împuterniciţi conform legislaţiei. Lipsa acestora nu poate fi invocată 

de subiectul supus controlului drept temei pentru amânarea vizitei de control; 

e) să obţină un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control. 

(8) Entitatea raportoare are obligaţia să se supună vizitei de control efectuate de către Serviciu. 

 

 

 

 

 

 

https://weblex.md/item/view/id/971cbbfcf61adb4798faf773be4c4ef6
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Anexa nr. 4 la Regulamentul aprobat 

 prin Ordinul SPCSB nr. ____ din __________ 

 

ACORD DE CONFIDENŢIALITATE ŞI NEDIVULGARE A INFORMAŢIILOR 

 

Nr. ______din ______ _________20_                                                 mun. Chișinău 

 

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, numit în continuare „Serviciul” şi  

 

____________________, posesor al buletinului de identitate ______________, IDNP 

_______________, domiciliat în MD-______, mun. Chișinău, str. ____________________, numit 

în continuare „Specialist”,  

 

având în vedere faptul, că Specialistul, urmează să participe la efectuarea procedurilor de control 

și va avea acces la informații ce pot constitui secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau date 

cu caracter personal, divulgarea cărora efectuată în orice mod poate rezulta în prejudicierea directă 

și/sau indirectă a activității Serviciului și a entității raportoare supuse controlului, 

au încheiat prezentul Acord privind următoarele: 

1.     Obiectul Acordului 

1.1.  Prezentul acord este încheiat între Serviciu şi Specialist în scopul protejării informațiilor ce 

pot constitui secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau date cu caracter personal (în 

continuare – informație confidențială). 

1.2. Serviciul a determinat următoarele categorii de informații, a căror protecție cade sub 

incidența prezentului Acord:  

a. informații ce constituie secret de stat, comercial sau orice alt secret protejat de lege; 

b. informațiile despre entitatea raportoare supusă controlului și despre activitatea acesteia; 

c. informațiile privind softurile utilizate (asigurarea de program);  

d. informațiile, care conțin date cu caracter personal ale angajaților entităților raportoare supuse 

controlului, precum: numele, prenumele, data nașterii, locul de muncă, informație de contact, etc., 

alte date cu caracter personal ale acestora. 

e. log-in și parole de acces, cu care a fost familiarizat Specialistul în perioada efectuării 

controlului. 

f. orice alte informații care au fost cunoscute în procesul efectuării procedurii de control. 

 

 

 

 

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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2.     Termenul de acțiune a Acordului 

2.1. Prezentul Acord intră în vigoare la momentul semnării şi acționează pe toată perioada de 

prestare a serviciilor de către Specialist în cadrul efectuării proceduriii de control, precum şi în 

decursul a 3 ani după încetarea acestuia.  

2.2. Unor categorii de informații confidențiale poate fi atribuit un termen de protejare, dacă astfel 

a fost prevăzut în condițiile de colaborare sau acte, care reglementează aceste relații.  

2.3. Informațiile, care conțin date cu caracter personal sunt supuse confidențialității pe un termen 

nelimitat, inclusiv după încetarea relațiilor de colaborare. 

 

3. Obligațiile Specialistului privind protecția informației confidențiale 

3.1.    Pe toată durata de acțiune a prezentului Acord, Specialistul este obligat: 

a.   să asigure păstrarea informațiilor care îi devin cunoscute în legătură cu executarea obligațiilor 

de funcție sau în alt mod, inclusiv accidental;  

b. să execute cerințele instrucțiunilor, regulamentelor, ordinelor ce vizează protecția informației 

confidențiale; 

c.   în cazul în care ia act despre încercările unor persoane terțe de a obține astfel de informație, să 

informeze imediat despre acest fapt Serviciul, precum şi să întreprindă toate acțiunile necesare 

pentru protejarea confidențialității acestei informații; 

d. să păstreze confidențialitatea informației entității raportoare supuse controlului și/sau 

persoanelor terțe care au tangență cu această entitate, informație de care a luat cunoștință în 

legătură cu executarea obligațiilor de funcție sau în alt mod; 

e.  să nu folosească informația confidențială pentru practicarea altor activități, inclusiv a celor care 

ar putea aduce atingere activității entității raportoare; 

f. să informeze imediat Serviciul despre necesitatea de a răspunde sau despre răspunsurile date la 

întrebările adresate lui de persoanele responsabile ale organelor competente (inspectoratul fiscal, 

organele de control, organele de drept etc.), care se află în exercițiul funcțiunii, pe problemele 

informației confidențiale; 

g.  să informeze imediat Serviciul despre cauzele şi circumstanțele unor potențiale scurgeri de 

informație confidențială; 

h.   să informeze imediat Serviciul despre încercările unor persoane terțe de a obține de la Specialist 

informații confidențiale; 

i.   în cazul încetării colaborării, să transmită toți purtătorii de informații confidențiale (manuscrise, 

ciorne, documente, schițe, benzi magnetice, cartele şi benzi perforate, discuri, carduri de memorie, 

purtători digitali de informație, foi tipărite, pelicule video şi foto, modele, materiale etc.), care s-

au aflat la dispoziția sa, către inspectorii autorizați de Serviciu; 

j.   în cazul încetării colaborării (indiferent de motive) în decursul a 3 ani (sau pentru termen indicat 

în pct. 2.2 și 2.3. al Acordului), să nu divulge în orice mod și prin orice mijloc, să nu transmită şi 

să nu folosească pentru sine sau alte persoane informațiile confidențiale devenite cunoscute pe 

perioada colaborării cu Serviciul. 

 

4. Răspunderea 

4.1. Specialistul este conștient de faptul că, în cazul în care prin acțiunile sau inacțiunile sale, 

intenționat sau accidental, permite divulgarea informației confidențiale protejate, el este pasibil de 

răspundere disciplinară, materială, contravențională şi penală.   

 

5.  Dispoziții finale 

5.1. Toate modificările şi completările la prezentul Acord se consideră valabile dacă sunt operate 

în formă scrisă şi sunt semnate de către fiecare dintre părți. Modificările şi completările aprobate 

de părți intră în vigoare la momentul semnării şi nu au putere retroactivă.  

5.2. În cazul în care una sau mai multe dintre dispozițiile prezentului Acord vor fi recunoscute 

ca fiind ilegale, celelalte prevederi își păstrează puterea juridică.  

5.3. Litigiile şi divergențele referitoare la prezentul Acord se soluționează pe calea negocierii 

directe (procedură extrajudiciară). În cazul imposibilității de a ajunge la un acord, toate litigiile şi 
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divergențele se soluționează în modul stabilit de lege de către instanțele de judecată competente 

ale Republicii Moldova.  

5.4. În cazul apariției unor situații neprevăzute de prezentul Acord, Părțile se vor conduce de 

legislația în vigoare a Republicii Moldova.  

5.5. Prezentul Acord este întocmit în limba de stat, în două exemplare, ambele având forță juridică 

egală, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SERVICIUL” “SPECIALIST” 

 

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării 

Banilor  

MD 2005, Chișinău, str. Mitropolit Gavriil 

Bănulescu-Bodoni, nr. 26 

Tel:+373 22 212-120; +373 78 999-269 

e-mail: OFFICE@SPCSB.GOV.MD 

 

 

Director /_________________/  

Nume, prenume 

IDNP 

Adresa de reședință 

Date de contact 

 

 

 

__________________ 
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Anexa nr. 5 la Regulamentul aprobat 

         prin Ordinul SPCSB nr. ____ din _______ 

 

PROCES - VERBAL 

de efectuare a vizitei de control 
 

Nr.______________  din__________                                                                               mun. Chișinău                                                                                

Subsemnații__________________________________________________ 
(numele prenumele inspectorilor, numărul legitimației de serviciu) 

 
au întocmit prezentul proces-verbal de efectuare a vizitei de control a entității raportoare  
_____________________________________________________________________________  

 (denumirea, sediul, codul fiscal) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
(numele, prenumele persoanei fizice care reprezintă entitatea raportoare 

_____________________________________________________________________________
________________________________ 
Obiectul controlului: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Acțiunile efectuate: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Circumstanțele constatate: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________ 
____________________                                                     __________________ 
(semnăturile inspectorilor)                                           (semnătura reprezentantului entității raportoare )                                                                                       

 
 
 
Circumstanţele agravante sau atenuante: 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Concluziile şi propunerile inspectorilor: 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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_____________________________________________________________________________
_____________________ 
 
____________________ 
____________________                                                     __________________ 
(semnăturile inspectorilor)                                                               (semnătura reprezentantului entității raportoare ) 

                                                                                           

 
Faptul refuzului reprezentantului entității raportoare de a semna procesul-verbal se consemnează 
de un martor: 
 

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

____________________                                                                                                           

__________________ 
(numele, prenumele, semnătura martorului)                                
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Anexa nr. 6 la Regulamentul aprobat 

         prin Ordinul SPCSB nr. ____ din _______ 

RAPORT 

DE CONTROL 

__________ 2020       Nr. ________ 

Subsemnații _____(numele, prenumele, funcția inspectorilor care au efectuat controlul)_______în 

baza Ordinului SPCSB nr. ____din  ____au efectuat la _____________(denumirea, cod fiscal, 

adresa juridică a entității raportoare) ____________________________efectuarea procedurii de 

control prin metoda ____(tipul controlului)________ 

Controlul a durat de la __________pînă la _________ și a cuprins perioada ________:  

 

Scopul și obiectul controlului: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Descrierea procedurii de control efectuate, constatarea şi descrierea încălcărilor identificate, 

precum şi indicarea persoanelor responsabile de săvârşirea acestor încălcări: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Anexe: 

1) 

2) 

3) 

 

Date privind informarea entităţii raportoare supuse controlului despre dreptul acesteia de a 

prezenta obiecţii la raport: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Locul şi data întocmirii raportului; 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Raportul s-a întocmit în 2 exemplare. 

 

Semnăturile inspectorilor: 

____________________ 

____________________ 
 

 

 

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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Anexa nr. 7 la Regulamentul aprobat 

         prin Ordinul SPCSB nr. ____ din _______ 

 

RAPORT  

__________ 2020       Nr. ________ 

În temeiul art. 20 din Legea nr. 75 din 21.05.2020 cu privire la procedura de constatare a 

încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare 

a sancţiunilor, 

 

Denumirea, codul fiscal și adresa entității raportoare:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data autorizării efectuării controlului: 

_____________________________________________________________________________ 

Scopul și obiectul controlului: 

_____________________________________________________________________________ 

Termenul de efectuare a controlului: 

Începere: ______________ 

Finalizare: ______________ 

 

 

Obiecțiile entității raportoare supuse controlului: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Concluziile inspectorilor: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Semnăturile inspectorilor: 

____________________ 

____________________  

 

Prezentul raport se aduce la cunoștință entității raportoare imediat. 

 

 

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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Anexa nr. 8 la Regulamentul aprobat 

         prin Ordinul SPCSB nr. ____ din _______ 

DECIZIE 

 

Nr. ________din __________     Mun. Chișinău 

                

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, acționând în temeiul art. 21 al Legii nr. 75 

din 21.05.2020 cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii 

spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor analizând raportul de 

control, explicațiile prezentate de părți și materialele acumulate în cadrul controlului, 

 

A CONSTATAT: 

(Expunerea faptelor/circumstanțele încălcării) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Explicațiile subiectului supus sancțiunii) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Circumstanțe agravante sau atenuante și analiza acestora) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Sancțiunea aplicată, modul de individualizare a acesteia) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

DECIDE: 

1.  

2. Prezenta Decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

comunicării sau notificării acesteia, în instanța de judecată, fără respectarea procedurii 

prealabile. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi comunicată entității raportoare în 

termen de 5 zile de la data adoptării. 

 

Director         /semnătură/ 

 

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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Anexa nr. 9 la Regulamentul aprobat 

         prin Ordinul SPCSB nr. ____ din _______ 

DECIZIE 

 

Nr. ________din __________      Mun. Chișinău                            

 

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, acționând în temeiul art. 18 al Legii nr. 75 

din 21.05.2020 cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii 

spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor analizând raportul de 

control, observațiile prezentate de părți și materialele acumulate în cadrul controlului, 

 

A CONSTATAT: 

(Expunerea faptelor) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Motivele renunțării la procedura de control) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

DECIDE: 

1. Renunțarea la desfășurarea procedurii de control a (denumirea, cod fiscal și adresa juridică 

a entității raportoare supuse controlului) 

2. Prezenta Decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

comunicării sau notificării acesteia în instanța de judecată, fără respectarea procedurii 

prealabile. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința părților în 

termen de 5 zile de la data adoptării. 

 

 

 

 

Director              /semnătură/ 

 

 

 

 

 
SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
 

  

MD-2004,  mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  www.spcsb.md,  office@spcsb.md 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Regulamentului privind efectuarea 

procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea 

şi aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări 

ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanțării terorismului în conformitate cu 

Legea nr. 75 din 21.05.2020. 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a elaborat proiectul Regulamentului privind 

efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea şi aplicarea sancțiunilor 

pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanțării terorismului în conformitate cu Legea nr. 75 din 21.05.2020. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 75 din 21.05.2020 

privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor şi finanțării 

terorismului şi modul de aplicare a sancțiunilor (în continuare – Legea nr. 75 din 21.05.2020) care 

transpune prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 

2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 

terorismului, precum şi al implementării cerințelor standardelor internaționale privind prevenirea şi 

combaterea spălării banilor, finanțării terorismului şi a proliferării armelor de distrugere în masă, 

adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) în februarie 2012, punerii în 

aplicare a prevederilor art. 35 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 308/2017 cu privire prevenire și combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Legea nr. 308/2019). 

Fluxurile de bani iliciți pot deteriora integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și 

pot amenința securitatea națională și dezvoltarea relațiilor internaționale. Spălarea de bani, finanțarea 

terorismului și criminalitatea organizată rămân probleme semnificative care ar trebui abordate la nivel 

legislativ.  

În acest context prevenirea țintită și proporționată a utilizării sistemului financiar în scopul 

spălării banilor și finanțării terorismului este indispensabilă și poate aduce rezultate complementare în 

combaterea și sancționarea acestor practici ilegale. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naționale cu legislaţia Uniunii Europene 

La 20 mai 2015 Parlamentul European a adoptat Directiva 2015/849, care are drept scop  

optimizarea standardelor Uniunii Europene existente inclusiv în domeniul stabilirii procedurilor de 

sancționare și de substituire prin abrogare a Directivelor 2005/60/CE şi 2006/70/CE. 

În 2012 standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) au fost revizuite, 

fiind exprimate în 40 Recomandări, astfel încât prezentul proiect de lege se axează primordial pe 

implementarea standardelor europene şi internaționale recent adoptate. 

Legea nr. 75 din 21.05.2020 a fost adoptată în sensul armonizării legislației naționale Directivei 

Uniunii Europene 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
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abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 

2006/70/CE a Comisiei. 

Menționăm că în procesul de elaborare a proiectului Regulamnetului au fost utilizate în 

ansamblu prevederile echivalente din ambele standarde (Directiva 2015/849 şi standardele FATF, 

fiind selectate pentru implementare standardele și cerințele riguroase care  au fost dictate de realitățile 

de dezvoltare economică şi financiară ale Republicii Moldova. 

În procesul de elaborare a proiectului de lege a fost consultată experiența și cadrul normativ 

existent pentru ţările Uniunii Europene, care au obținut un rating înalt în cadrul rundelor de evaluare 

efectuate de către Comitetul MONEYVAL. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul Regulamentului stabilește stabilește norme de efectuare a  procedurilor de control de 

către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în continuare – Serviciul) la entitățile 

raportoare conform competenței stabilite în art. 4 din Legea nr. 75 din 21.05.2020 şi modul de 

individualizare, tipul şi cuantumul sancțiunilor ce urmează a fi aplicate entităților raportoare pentru 

faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanțării terorismului în conformitate cu Legea nr. 75/2020 şi alte acțiuni ce ţin de aceasta 

în corespundere directă cu cerințele art. 58-62 din Directiva 2015/849 şi Recomandarea 35 FATF. 

Scopul Regulamentului este asigurarea securității statului, protejării sistemului național 

financiar bancar și nonbancar şi a liber-profesioniștilor, apărării drepturilor şi intereselor legitime ale 

persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale statului. 

Prevederile Regulamentului se aplică procedurilor de control efectuate de către Serviciu, 

faptelor, acțiunilor sau inacțiunilor săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, ce au ca obiect 

încălcarea legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului. 

Serviciul este autoritatea națională competentă de punerea în aplicare a prevederilor prezentului 

Regulament, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Legea nr. 308/2017 și Legea nr. 75/2020. 

Proiectul Regulamentului este structurat din cinci capitole care au fost grupate în funcție de 

normele ce reglementează măsurile de control și stabilire a încălcărilor în domeniul prevenirii şi 

combaterii spălării banilor, modul de individualizare a pedepselor pentru încălcările în domeniul 

prevenirii şi combaterii spălării banilor. 

Capitolul I stabileşte scopul, domeniul de aplicare, noţiunile principale utilizate, entităţile 

raportoare care care cad sub incidența prezentului Regulament. 

În această ordine de idei Scopul Regulamentului constă în descrierea procesului de verificare a 

conformității entităților raportoare în vederea asigurării respectării prevederilor legislației privind 

prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - efectuarea controlului, perfectarea 

rezultatelor controlului, procedurii de examinare a obiecțiilor asupra rezultatelor stabilite, precum și 

modul de individualizare a sancțiunilor pentru încălcările depistate în baza unor criterii definite. 

Capitolul II prevede modul de inițiere a procedurilor de control a  entităților raportoare.  

Astfel procedura dată va fi aplicată doar de către Serviciu în raport cu entităţile supravegheate.  

Art. 5 din Legea nr. 75/2020 reglementează  exhaustiv temeiurile de inițiere procedurii de 

control iar potrivit art. 6 din aceeași Lege acesta poate fi planificat cât şi inopinat la sesizarea organelor 

cu funcție de supraveghere sau la autosesizarea din oficiu.  

Art. 14 – 17 descriu posibilitatea atragerii unui specialist care deține cunoștințe și experiență în 

domeniul suspus controlului. 

Capitolul III prevede modul de efectuare a procedurilor de control. 

Art. 24 descrie posibilitatea Serviciului de a efectua vizite de control, care în mod obligatoriu 

trebuie dispuse într-un ordin emis de directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor 
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în care se indică scopul şi obiectul vizitei de control, data la care începe şi sancțiunile pentru crearea 

impedimentelor la efectuarea acesteia prevăzute de prezenta Legea nr. 75/2020. 

Art. 26 stabilește acțiunile Serviciului în cazul refuzului oricărei declarații, care nu constituie 

impedimente pentru continuarea procedurii de control. Refuzul de a depune explicații verbale se 

consemnează în procesul-verbal sub semnătură.  

Capitolul IV prevede modul de finalizare a procedurilor de control 

Procedura de control a entităților raportoare se finalizează cu raport de control, care este actul 

prin care se individualizează fapta, circumstanțele agravante și atenuante, încadrarea juridică a 

acesteia, subiectul responsabil, acțiunile efectuate pe parcursul procedurii de control și acțiunile 

propuse după finisarea verificării conformității.  

În partea ce ține de adoptare, comunicare și publicare deciziilor menționăm că, după 

examinarea obiecțiilor făcute de entitatea raportoare asupra raportului de control, directorul 

Serviciului adoptă o decizie privind: 

- emiterea unei prescripții obligatorii conform art. 38 Legea nr. 75/2020, 

- constatarea săvârșirii unei încălcări și aplicarea sancțiunilor, cu sau fără solicitarea către 

autorităţile competente de a suspenda şi/sau retrage autorizaţia şi/sau licenţa de activitate, 

- efectuarea unei verificări suplimentare; privind încetarea controlului entității raportoare. 

Entitățile raportoare și persoanele vizate sunt obligate să informeze Serviciul despre măsurile 

întreprinse în vederea executării deciziei, prescripției în termenul stabilit în aceasta. 

 

Capitolul V denumit Modul și criteriile de individualizare a sancțiunilor cuprinde tipurile de 

încălcări, circumstanțele atenuante şi agravante la stabilirea sancțiunilor, subiecții care pot fi supuși 

sancțiunilor, tipurile de sancțiuni aplicabile. 

Răspunderea pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului survine în cazul în care faptele constatate nu conțin elementele 

constitutive ale unei infracțiuni, caz în care informațiile vor fi transmise pentru examinare organelor 

de urmărire penală. 

Recomandarea 35 FATF (2012) şi prevederilor Directivei (UE) 2015/849 prevăd faptul că 

statele membre urmează să dispună de mecanisme clare de stabilire a sancțiunilor cel puțin pentru 

încălcări grave, repetate sau sistematice ale cerințelor referitoare la măsurile de precauţie privind 

clientela, păstrarea evidenţelor, raportarea tranzacţiilor suspecte şi controalele interne ale entităţilor 

obligate. Spectrul acestora ar trebui să fie suficient de largă pentru a permite statelor membre şi 

autorităților competente să ia în considerare diferențele dintre entitățile obligate, în special dintre 

instituțiile de credit şi instituțiile financiare şi alte entități obligate, în ceea ce privește dimensiunea, 

caracteristicile şi natura activității acestora. În transpunerea prezentei directive, statele membre ar 

trebui să se asigure că impunerea de măsuri şi sancțiuni administrative în conformitate cu prezenta 

directivă şi de sancțiuni penale în conformitate cu dreptul intern nu încalcă principiul ne bis in idem. 

Prevederile art. 59 al Directivei (UE) 2015/849 sunt transpuse în reglementările prezentului 

proiect de Regulament care sistematizează tipurile de sancţiuni care pot fi aplicate pentru încălcarea 

prevederilor legislației privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului după 

cum urmează: declaraţia publică în mass-media, în care se identifică persoana fizică sau juridică şi 

natura încălcării, prescripţia prin care se impune persoanei fizice sau juridice, încetarea 

comportamentului respectiv şi abţinerea de la repetarea acestuia,  retragerea sau suspendarea 

autorizaţiei, licenţei de activitate, în cazul în care activitatea entităţii raportoare constituie obiectul 

autorizării sau licenţierii, interdicţia temporară de a exercita funcţii de conducere în entităţile 
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raportoare de către oricare persoană cu funcţii de conducere de rang superior într-o entitate raportoare 

sau de către oricare altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare,  amenda. 

În acest sens, Capitolul V detaliază încălcările pentru care entităţile raportoare pot fi atrase la 

răspundere precum şi sancţiunile individualizate pentru încălcările ușoare precum şi pentru cele grave. 

În temeiul proiectului de Regulament, Serviciul a stabilit criteriile de individualizare a 

sancțiunilor sub formă de amendă care pot fi aplicate în funcție de subiectul care le-a comis și tipul 

încălcării. Pentru încălcările grave a fost stabilit un mecanism de individualizare dublu. 

Întru asigurarea unui proces echitabil de stabilirea  sancțiunilor, contestare a deciziilor de 

sancționare se va face prin procedura de contencios administrativ. 

5. Fundamentarea economică-financiară  

În acest sens, implementarea prezentului proiect de Regulament nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

Menționăm faptul că Proiectul de Regulament va pune în aplicare Legea nr. 75/2020. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul de lege este plasat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea 

Spălării Banilor – www.spcsb.gov.md, compartimentul Proiecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


