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PRIMUL AN DE ACTIVITATE

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB, 
Serviciul), în domeniul său de competenţă continuă  
activităţile desfășurate în calitatea de subdiviziune 
independentă în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie 
instituită în anul 2003. Serviciul este autoritatea 
responsabilă de aplicarea măsurilor de prevenire şi 
combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi 
contribuie la asigurarea securităţii statului. Funcţia de 
bază a Serviciul este primirea,  înregistrarea,  analiza,  
prelucrarea  şi  transmiterea către organele competente a 
informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de 
spălare a banilor, infracţiuni  asociate  acesteia  şi  finanţare  
a  terorismului,  prezentate  de către entităţile  raportoare.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a fost înfiinţat în baza prevederilor 
art. 18 al Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 privind prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanţării terorismului care a intrat în vigoare la 23.02.2018. 

Atribuţii noi

„agenţii imobiliari”A

„locatorii persoane juridice care practică activitate de întreprinzător și transmit, în condiţiile contractului de 
leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau...”B

„alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puţin 200000 de lei sau echivalentul 
acesteia numai în cazul în care plăţile sînt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacţia...”C

Serviciul supraveghează respectarea de 

către entităţile raportoare a prevederilor 

Legii nr.308 din 22.12.2017 și coordonează 

activitatea autorităţilor competente în 

domeniul prevenirii și combaterii spălării 

banilor și finanţării terorismului. 

Serviciul, în baza Legii 
nr.308/2017 deţine competenţă 
în calitate de organ de 
supraveghere la următoarele 
categorii de entităţi raportoare.

Serviciul ca o nouă instituţie administrativă, după 16 ani de activitate în cadrul 
Centrului Naţional Anticorupţie, a început să scrie un nou capitol în domeniul 
prevenirii și  combaterii spălării banilor și a finanţării terorismului. În acest 
rol, în baza prevederilor Legii nr.308 din 22.12.2017, SPCSB desfășoară o 
amplă reconfigurare a activităţilor şi responsabilităţilor la nivelul întregului 
sistem, iniţiind un amplu proces de ajustare a legislaţiei secundare de către 
autorităţile responsabile şi fortificarea capacităţilor instituţionale.

DIRECTOR ADJUNCT
CONFORMITATE ȘI 

COOPERARE

DIRECTOR ADJUNCT
ANALIZĂ ȘI 

INVESTIGAȚII FINANCIARE

SERVICIUL
COOPERARE NAȚIONALĂ ȘI 

INTERNAȚIONALĂ

SERVICIUL
SUPRAVEGHERE ȘI 
CONFORMITATE

SERVICIUL
SECURITATE ȘI IT

SECȚIA
MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

SECȚIA
ANALIZĂ OPERAȚIONALĂ

SECȚIA
ANALIZĂ STRATEGICĂ

DIRECTORDIRECTOR

În baza prevederilor Legii nr. 308/2017, a 
fost optimizată structura internă a SPCSB din 
punct de vedere instituţional, prin delimitarea 
strictă a atribuţiilor funcţionale conform 
necesităţilor existente și standardelor 
internaţionale în domeniu. În acest sens, 

conform Ordinului Directorului SPCSB nr. 2 din 
05 aprilie 2018 a fost aprobat Regulamentul 
de activitate al SPCSB, care a stabilit 
structurarea responsabilităţilor interne prin 
crearea subdiviziunilor specializate conform 
competenţelor deţinute.
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CADRUL LEGAL

Legea nr.308 din 22.12.2017, a transpus în legislaţia naţională Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a 
Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanţării terorismului, precum 
și cerinţele standardelor internaţionale în domeniu, adoptate de către Grupul de Acţiune Financiară Internaţională 
în februarie 2012. În baza prevederilor Legii nr. 308/2017 au fost operate modificări sistemice, fiind instituite noi 
mecanisme în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (PCSB/FT).

   La 23.02.2018 prin publicarea în Monitorul Oficial Nr. 58-66 a intrat în vigoarea Legea nr.308 din 22 

decembrie 2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului.”

Crearea şi menţinerea Registrului cu privire 

la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice 

și întreprinzătorilor individuali; modificarea, 

reorganizarea și radierea din Registrul de Stat.

Majorarea limitelor de identificare a 
clienţilor ocazionali; ce efectuaează 
tranzacţii electronice; persoanele care 
comercializează bunuri în numerar.

REGISTRUL BENEFICIARILOR EFECTIVI

în 24 ore de la identificarea tranzacţiilor sau 
activităţilor suspecte; tranzacţiile realizate în 
numerar printr-o operaţiune ori prin mai multe; 
tranzacţiile realizate prin virament, printr-o 
operaţiune. 

RAPORTAREA TRANZACŢIILOR

Efectuarea evaluării riscurilor în domeniul PCSB/
FT de către entităţile raportoare și organele de 
supraveghere și utilizarea abordării bazate pe risc 
în scopul aplicării măsurilor de precauţie sporite sau 
simplificate conform riscului identificat;

EVALUAREA RISCURILOR

Utilizarea informaţiei deţinute de către 

persoanele terţe rezidente și nerezidente în 

vederea aplicării măsurilor de precauţie privind 

clienţii, de către entităţile raportoare.

SURSE TERŢE

Entităţile raportoare se pot abţine de 
executarea activităţilor și tranzacţiilor 
pentru un termen de pînă la 5 zile lucrătoare 
în cazul identificării suspiciunilor.

MĂSURI ASIGURATORII IDENTIFICARE CLIENŢILOR

ACTE NORMATIVE
Conform Hotărîrii Guvernului instituirea nr.496 din 25.05.2018 a fost aprobată Metodologia privind 
identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, 
care stabileşte modul de identificare şi raportare a tranzacţiilor suspecte de spălarea banilor și 
finanţare a terorismului, cu excluderea caracterului obligatoriu al raportării tranzacţiilor menţionate, 
deoarece suspiciunea urmează a fi stabilită în baza criteriilor obiective şi subiective de către 
entitatea raportoare.

2
0
1
8

De menţionat, că autorităţile de supraveghere, inclusiv Serviciul, au adoptat legislaţia secundară 
pentru fiecare categorie de entitate supravegheată, fiind stabilite regulile privind: identificarea și 
evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanţare a terorismului; aplicarea cerinţelor de precauţie 
privind clienţii, inclusiv a măsurilor de precauţie simplificată și sporită; raportarea activităţilor și 
tranzacţiilor suspecte; păstrarea datelor; implementarea sancţiunilor financiare aferente spălării 
banilor, activităţilor teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și organizarea 
și realizarea elementelor aferente sistemului de control intern.

Ghid

Instrucţune

Ghid

Ghid

Ghid

Ghid

Ghid
Completarea și
transmiterea
formularelor 
speciale

Aplicarea 
măsurilor

asiguratorii

Identificarea 
beneficiarului

efectiv

Identificarea 
și raportarea activităţilor 
sau tranzacţiilor suspecte 
de finanţare a terorismului

Identificarea și 
raportarea activităţilor

sau tranzacţiilor suspecte de 
spălarea banilor

Implementarea
măsurilor restrictive 

internaţionale

Identificarea și
monitorizarea

persoanelor
expuse politic

Metodologia
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Regulament privind  măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanţării 
terorismului pentru companiile de leasing

Regulament privind  măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor 
și finanţării terorismului pentru agenţii imobiliari

Instrucţiunea  privind  aplicarea prevederilor Legii 308/2017 de către alte persoane 
fizice și juridice care comercializează bunuri 

CONFORMITATE ȘI SUPRAVEGHERE

În vederea asigurării măsurilor de supraveghere şi conformitate a entităţilor raportoare, Serviciul a aprobat regulamentele 
sectoriale, în baza cărora entităţile au întreprins acţiuni privind identificarea şi evaluarea riscurilor de spălare a banilor 
şi finanţarea terorismului, au ajustat politicile şi procedurile interne de cunoaştere a clientului, au eficientizat procesul 
de analiză a activităţilor suspecte în domeniul de activitate, desemnînd în acest sens persoane responsabile de contact.

agenţii imobiliari

persoanele juridice care practică activitatea de întreprinzător în 
condiţiile contractului de leasing

alte persoane fizice şi juridice care comercializează bunuri în sumă de cel 
puţin 200000 de lei sau echivalentul acesteia 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Serviciul Prevenirea și Combaterea 
Spălării Banilor are atribuţia de supraveghere a următoarelor entităţi rapor-
toare

23
AUGUST

În mod special, urmare a implementării 
prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 
privind prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanţării terorismului, începînd 
cu 23.08.2018, activitatea Serviciului 
a fost concentrată pe măsurile de 
sensibilizare a entităţilor raportoare 
privind prevederile legale, inclusiv prin 
organizarea instruirilor cu participarea 
consilierului de nivel înalt al Delegaţiei 
Uniunii Europene în vederea prezentării 
practicii statelor membre UE.

Serviciul a organizat 12 instruiri cu asistenţa 
partenerilor străini şi 17 şedinţe de lucru 
în scopul instruirii entităţilor raportore 
precum și a reprezentanţilor instituţiilor de 
supraveghere. 

100
NOTARI şi AVOCAŢI

COMPANII DE LEASING

ASIGURATORI, 
PARTICIPANŢI 

PROFESIONIŞTI 
COMPANII DE 

MICROFINANŢARE

AGENŢI IMOBILIARI

29

275

18

63

65

35

45

40

COMPANII DE AUDIT

CONTABILI INDEPENDENŢI

DEALERI DE 
METALE PREŢIOASE

REPREZENTANŢI AI 
BĂNCILOR COMERCIALE

instruiri

Banca Naţională | Comisia 
Naţională a Pieţii Financiare | 
Ministerul Finanţelor | Camera 
Notarială | Camera de Stat 
pentru Supravegherea Marcării 
| Agenţia Naţională pentru 
Reglementare  în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei | Uniunea Avocaţilor 
| Asociaţia Contabililor şi 
Auditorilor Profesionişti
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Serviciul pe parcursul anului 2018, a iniţiat procesul de 
conectare la reţeaua FIU.NET care reprezintă un sistem 
compet descentralizat pentru schimbul de informaţii financiare 
în domeniul spălării banilor şi finanţării 
terorismului între statele member ale Uniunii 
Europene, integrat în Europol, pentru a asigura continuitatea 
operaţiunilor şi a permite îmbunătăţirea continuă a platformei. 
FIU.NET permite creşterea eficientă a schimbului de informaţii 
prin combinarea funcţiilor îndeplinite cu informaţia şi serviciile 
deţinute de Europol, care rezultă în intesificarea efortutrilor  
de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului.

Una din priorităţile strategice pentru anul 2018, la nivel naţional, a fost 
reprezentată de desfășurarea procesului de evaluare a sistemului 
de prevenire și combatere a spălării banilor și finanţării terorismului 
în runda V de evaluare pentru perioada anilor 2013 - 2017 de către 
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei. Astfel, în scopul asigurării desfășurării procesului de evaluare 
a Republicii Moldova, a fost instituit un grup de lucru compus din reprezentanţii autorităţilor naţionale 
competente pentru pregătirea și prezentarea progreselor naţionale în domeniu.
Rezultatul final al acestui proces va fi sistematizarea informaţiilor acumulate în Raportul de 
evaluare care va fi discutat și adoptat la Ședinţa plenară a Comitetului MONEYVAL din 
luna iulie 2019. Obiectivul Serviciului îl constituie prezentarea detaliată în Raportul 
de evaluare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanţării 
terorismului din Republica Moldova, în vederea obţinerii unor recomandări 
practice, a căror implementare va susţine procesul de reconfigurare sistemică.

Proiectul comun al Consiliului Europei și Uniunii Europene are drept scop abordarea 
priorităţilor, trasate de către Consiliul Europei și Uniunea Europeană în domeniul 
luptei cu corupţia, cu spălarea banilor și combaterea finanţării terorismului, la fel ca și 
recuperarea activelor. Astfel, în contextul implementării proiectului CLEP, în domeniul 
de prevenirii și combaterii spălării banilor și finanţării terorismului au fost desfăşurate 
activităţi sistemice, cum ar fi:
- Iniţierea procedurii de elaborare a noii Strategii naţionale de prevenire şi combatere 
a spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Elaborarea şi expertizarea „Manualului pentru liberi profesionişti în domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului”, care este în proces de 
definitivare şi urmează a fi publicat cu suportul proiectului CLEP;
- Organizarea specializărilor pentru angajaţii Serviciului în domeniul utilizării 
informaţiilor din surse deschise (OSINT);
- Desfăşurarea seminarelor pentru familiarizarea entităţilor raportoare cu noile 
prevederi legislative, în special aplicarea criteriilor de suspiciune şi procedurile de 
raportare.

CLEP
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VAL 
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FIU.NET

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

CONSEIL
DE L'EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

MONEYVAL

Combaterea Corupţiei prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)

Serviciul în calitate de autoritate abilitată la nivel 
naţional cu prevenirea şi combaterea spălării banilor 

conduce  delegaţia Republicii Moldova în cadrul 
Comitetului de Monitorizare COP CETS 198 din 

cadrul Consiliului Europei.
Implementarea prevederilor Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, 
sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite ilicit şi finanţării 
terorismului constituie prioritate la nivel naţional, iar participarea în 
cadrul Şedinţelor de lucru Conferinţei Părţilor a delegaţiei Republicii 
Moldova este activă manifestată prin prezentarea elucidarea eforturilor 
naţionale în vederea fortificării unităţii de informaţii financiară, 
cooperării internaţionale extinse, eficientizării măsurilor de confiscare 
extinsă şi recuperării bunurilor.
Reprezentantul delegaţiei Republicii Moldova a fost ales în calitate 
de membru al Biroului Conferinţei Părţilor, contribuie la coordonarea 
activităţii Conferinţei şi asistă Secretariatul COP.
De menţionat că în cadrul şedinţei din noiembrie 2019, Serviciul urmează 
să susţină următorul raport naţional de „monitorizare transversală”.

Proiectul respectiv este finanţat de către Uniunea Europeană și are drept scop de a acorda suport Guvernului, inclusiv SPCSB 
în consolidarea capacităţilor necesare pentru implementarea Acordului de Asociere, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător, precum și de a asigura următoarele acţiuni post-liberalizare a regimului de vize.
Astfel, misiunea Înaltului Consilier UE în domeniul luptei contra spălării banilor și finanţării terorismului include: 

îmbunătîţirea protecţiei sistemului financiar de stat de influenţa criminală, efiencitizarea implementării 
măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanţare a terorismului de către instituţiile 

de stat și private din Republica Moldova, asistenţă în transpunerea cerinţelor Uniunii Europene în 
domeniul vizat.

În luna iunie 2018, Serviciul a participat la procedura de selectare 
a statelor membre ale Uniunii Europene, care vor implementa 
în Republica Moldova - Proiectul Twinning  „Eficientizarea 
sistemului de prevenire si combatere a spălării banilor şi 
finanţării terorismului în Republica Moldova”. 
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană și implementat de 
către Serviciu în comun cu un consorţiu format din autorităţile 
statelor membre ale Uniunii Europene.
Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani, iar 
beneficiarii proiectului sunt aproximativ 15 instituţii publice 
din Republica Moldova cu atribuţii în domeniul PCSB/FT. În 
cadrul proiectului, experţi din Lituania, Polonia și Germania, 
cu participarea reprezentanţilor Băncii Naţionale a Moldovei, 
Procuraturii Generale, Inspectoratului General de Poliţie, 
Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și a altor autorităţi 
competente vor implementa măsurile divizate în șapte 
componente, după cum urmează:
1. Sporirea eficacităţii politicii naţionale de PCSB/FT;

2. Dezvoltarea capacităţilor analitice și operaţionale al Serviciului, 
cooperarea cu entităţile raportoare și inter-instituţională;
3. Dezvoltarea bazelor de date speciale necesare pentru 
aplicarea regimului de PCSB/FT;
4. Dezvoltarea mecanismului naţional de supraveghere în 
domeniul PCSB/FT pentru sectorul financiar-bancar, financiar 
non-bancar și al liberilor profesioniști;
5. Dezvoltarea capacităţilor de investigare a organelor de 
ocrotire a normelor de drept asociate cazurilor de SB/FT;
6. Îmbunătăţirea domeniului PCSB/FT în sistemul judiciar;
7. Îmbunătăţirea sistemului de prevenire a FT, inclusiv prin 
controlul transfrontalier al circuitului fizic al valutei și al 
instrumentelor negociabile la purtător.
Activităţile desfăşurate pe parcursul implementării proiectului, 
vor oferi posibilitatea autorităţilor implicate de a beneficia direct 
de experienţa instituţiilor partenere, în vederea edificării la nivel 
naţional a unui sistem eficient de PCSB/FT.
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TWINNING

Cooperarea internaţională reprezintă un aspect fundamental în procesul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi 
finanţării terorismului, iar în anul 2018, a continuat procesul de fortificare calitativă a cooperări, în special privind schimbul 
de informaţii cu serviciile similare străine intermediul a reţelei securizate la nivel mondial - Egmont Secure Web. 

Proiectul TWINNING

Conferinţa Părţilor

Asistență la Implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE
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La nivelul naţional, Serviciul a stabilit ca 
prioritate intensificarea cooperării cu autorităţile 
competente în domeniul prevenirii și combaterii 
spălării banilor și finanţării terorismului. 

Totodată, Serviciul continuă negocierile cu alte autorităţi naţionale 
competente în vederea semnării Acordurilor de Colaborare. La nivel 
naţional colaborarea se poate suprapune cu forme internaţionale de 
cooperare pe care le desfășoară Serviciul în contextul activităţii sale.

Prioritar, pe parcursul anului 
2018, Serviciul a semnat 
acorduri de cooperare la 
nivel naţional cu următoarele 
autorităţi: 

- Ministerul Finanţelor, 

- Comisia Naţională a Pieţei  
   Financiare, 

- Agenţia Servicii Publice, 

- Agenţia Naţională pentru 
  Reglementare în Comunicaţii 
  Electronice şi Tehnologia 
  Informaţiei, 

- Procuratura Generală, 

- Camera de Stat pentru 
  Supravegherea Marcării. 

COOPERAREA NAŢIONALĂ

Comisia Naţională 
a Pieţii Financiare

Centrul Naţional 
Anticorupţie

Camera de Stat pentru 
Supravegherea Marcării

Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Banca Naţională 
a Moldovei

Procuratura Generală

Agenţia Servicii 
Publice

Ministerul Finanţelor

Serviciul de Informaţii
 şi Securitate

Agenţia Naţională 
de Integritate

Ministerul 
Afacerilor Interne

Serviciul Vamal

Serviciul Fiscal
de Stat

SPCSB  / 2018 15Raport AnualRaport Anual



201820172016201820172016

0.21.5

0.41.65

0.61.8

0.81.95

1.02.1

1.22.25 m
ln.m

ln
.

tranzacţii în numerar tranzacţii limitate

Primirea şi stocarea informaţiei transmise de 
către entităţile raportoare în baza Legii  cu 
privire la prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării trorismului

Transmiterea către organele 
competente sau servicii similare 
străine unei scrisori de sesizare 
ce descrie faptele identificate în 
cadrul investigaţiei financiare. 

Utilizarea tuturor surselor de informaţii 
disponibile Serviciului pentru a identifica 
activităţi suspecte de spălarea banilor şi 
finanţarea terorismului 

Complex de măsuri efectuate în scopul verificării 
indicilor de suspiciune şi a faptelor expuse în 
Raportul de Investigaţie Financiară

Recepţionarea 
informaţiei

Diseminarea

Analiza 
Preliminară

Investigaţii 
Financiare

ANALIZA
OPERAŢIONALĂ

Activitate sau tranzacţie suspectă, conform art.3 al Legii 
nr.308 din 22.12.2017 reprezintă activitate sau tranzacţie 
cu bunuri sau bunuri ilicite, inclusiv cu mijloace financiare 
şi fonduri, despre care entitatea raportoare cunoaşte 
sau indică temei rezonabil de suspiciune că acţiunile de 
spălare a banilor, infracţiunile asociate acestora, acţiunile 
de finanţare a terorismului şi a proliferării armelor de 
distrugere în masă sînt în curs de pregătire, de tentativă, 
de realizare ori sînt deja realizate. 

Tipurile de raportări

tranzacţii suspecteS

tranzacţii limitateL

tranzacţii numerarN

activităţi suspecteA

ANALIZA OPERAŢIONALĂ utilizează infomaţia recepţionată de la entităţile raportoare 
pentru a acorda suport procesului de investigaţie financiară. În cadrul analizei sunt utilizate toate sursele de informaţii 
disonibile Serviciului pentru identificarea activităţilor suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, piste de 
investigaţie financiară, tipologii infracţionale, inclusiv privind infracţiunile predicate.

10010 11001 0101
01011001101 01111
 0010110 101010110 

110110000 110101

În conformitate cu legislaţia naţională, în Republica 
Moldova nu există limite financiare pentru raportarea 
obligatorie a tranzacţiilor suspecte. 
Modificările legislative aprobate în 2018, au generat 

o reconfigurare a sistemului prin implicarea activă a 
entităţilor raportoare în activitatea de analiză, prin 
asigurarea nivelului relativ ridicat de independenţă în 
evaluarea suspiciunii privind tranzacţiile efectuate. 

23 August

m
ii

Totodată, art. 11 al Legii nr.308/2017 prevede raportarea obligatorie a activităţilor sau tranzacţiilor clienţilor 
realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 200.000 lei ori prin mai multe operaţiuni 
în numerar care par a avea o legătură între ele şi a tranzacţiilor clienţilor realizate prin virament, printr-o 
operaţiune cu o valoare de cel puţin 500.000 lei. Astfel, nivelul de raportare pentru anul 2018 este prezentat 
mai jos.

Astfel, conform datelor se relevă impactul amendamentelor 
prin scăderea semnificativă a numărului de tranzacţii suspecte 
raportate către Serviciu pe parcursul fiecărei luni.
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La identificarea unor tranzacţii sau activităţi suspecte, urmare a analizei informaţiilor parvenite de la entităţile 
raportoare sau din alte surse, rezultatele sunt reflectate în note analitice. În baza informaţiilor expuse în note 
analitice, pot fi dispuse următoarele măsuri:

Note
Analitice

250

130Monitorizări

85

116 14994 22 125 24
persoane 

fizice 
autohtone

persoane 
fizice 

străine

persoane 
juridice 
străine

persoane 
juridice 

autohtone

În funcţie de specificul atribuţiilor funcţionale, privind acţiuni 
suspecte de spălare de bani, sau alte infracţiuni asociate, inclusiv 
finanţarea terorismului, rezultatele investigaţiei financiare au fost 
diseminate către autorităţile naţionale 130

subiecţi
investigaţi

Rapoarte de
Investigaţie 
Financiară

Procesul de investigaţie financiară reprezintă un complex de măsuri efectuate în scopul 
verificării indicilor de suspiciune şi a faptelor expuse în Raportul de Investigaţie Financiară prin colectarea 
informaţiei, analiza şi verificarea tuturor relaţiilor financiare, economice şi a clienţilor care pot fi legaţi 
de activitatea suspectă de spălare a banilor, de comiterea infracţiunilor asociate acesteia şi finanţarea 
terorismului, care au ca scop stabilirea sursei şi urmărirea bunurilor utilizate, obţinute din aceste infracţiuni, 
fondurile teroriştilor şi alte bunuri care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asiguratorii şi/sau confiscării, 
precum şi investigarea dimensiunii reţelei criminale şi gradul de criminalitate aferent.

monitorizarea activităţilor sau tranzacţiilor suspecte presupune acumularea 
informaţiilor privind subiectul vizat din bazele de date disponibile, inclusiv surse 
deschise

Rapoarte 
Investigaţie Financiară

gestio
narea co

nturilo
r 

de la dista
nţă

conturi s
trăine 

ale fondatorului

birou de traduceri

conturile de card 

ale angajaţilor

compania T SRL

compania T LTD

În contextul analizei tranzacţiilor raportate de către entităţile raportoare, a fost relevat deghizarea serviciilor de traducere 
oferite de către o companie din Republica Moldova, exprimat prin reflectarea veniturilor în contul unei companii off-shore 
din Gibraltar, cu scopul de a evita impozitarea acestora.
Astfel, compania înregistrată în Republica Moldova presta servicii de traducere atît pe teritoriul ţării cît şi pentru persoane 
fizice şi juridice nerezidente.
Conform investigaţiilor financiare desfăşurate, s-a stabilit că conducătorul şi fondatorul companiei T SRL a înregistrat 
compania nerezidentă T LTD  în Gibraltar cu conturile bancare deschise în Letonia.
Astfel, pe conturile companiei nerezidente erau încasate mijloace băneşti de la clienţi nerezidenţi pentru servicii de 
traducere, iar de facto serviciile erau prestate de angajaţii companiei din Republica Moldova. Compania nerezidentă din 
Gibraltar avea deschise mai multe conturi de card pe care lunar erau transferate mijloace băneşti, ce constituiau salariile 
pentru angajaţii companiei moldoveneşti. Beneficiarul ambelor companii era aceeaşi persoană fizică care dispunea de 
conturi bancare deschise în Moldova, România, Letonia, prin intermediul cărora încasa mijloace băneşti pentru serviciile de 
traducere, care, respectiv nu erau supuşi impozitării şi reflectaţi în evidenţa contabilă.
Urmare a analizei financiare efectuate, Serviciul a diseminat toate materialele aferente cazului către organele de drept.
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compania B

compania A

restit
uire TVA

contract d
e cesiune

beneficiar efectiv perso
ană interpusă

depuneri numerar

pe cont de card
consumator D

consumator B

consumator C

organizator

consumator A

retragere de 

numerar

Conform investigaţiilor financiare s-a stabilit că Compania A a înregistrat procurări de la Compania B ce-au constituit 
bunuri imobile (clădire de producere). Sursa banilor care a fost orientată pentru procurarea bunurilor imobile menţionate 
provin de asemenea de la Compania B conform contractelor de cesiune. Astfel, s-a constatat că directorul şi fondatorul 
Companiei A au înregistrat creanţe faţă de Compania B. Ulterior, aceste creanţe au fost cedate către Compania A. 
Prin urmare Compania B transfera mijloace băneşti către Compania A conform contratelor de cesiune, iar ulterior cu 
aceleaşi surse financiare Compania A transfera mijloace băneşti către Compania B pentru procurarea bunurilor imobile. 
De asemenea, directorul şi fondatorul Companiei A erau afiliaţi Companiei B şi nu aveau înregistrate venituri oficiale 
pentru a justifica sursa mijloacelor financiare creditate. În rezultatul tipologiei menţionate, companiile A şi B au redat 
un circuit închis de mijloace băneşti cu schimbul de bunuri imobile, avînd ca finalitate obţinerea de restituire TVA din 
bugetul de stat în valoare de 5 mln lei.  
Urmare a analizei ample efectuate şi depistării schemei frauduloase, Serviciul a expediat cazul către organele de drept 
ale Republicii Moldova.

O altă cauză penală a fost pornită în baza analizei efectuate de către Serviciu pe spălare de bani, proveniţi din 
comercializarea drogurilor în proporţii deosebit de mari, săvîrşit de un grup criminal organizat. 
Astfel, pentru comercializarea camuflată a drogurilor şi a altor substanţe interzise, achitarea se efectua prin depunerea 
numerarului la terminalele prestatorilor de servicii de plată, ATM-urilor şi prin utilizarea altor instrumente de plată 
electronice. Pe conturile de card deschise la diferite instituţii financiare, erau depuse mijloace băneşti prin transferuri 
zilnice de către persoanele care nemijlocit procurau droguri. Ulterior, sumele acumulate  pe conturile bancare, erau 
ridicate de la ATM-uri de către membrii grupuluii criminal organizat. 
Urmare a informaţiilor disseminate de către Serviciu au fost iniţiate mai multe cauze penale pe faptul circulaţiei ilegale 
a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, săvârșită de un grup criminal organizat, în 
proporţii deosebit de mari și pe faptul spălării banilor săvârșită de un grup criminal organizat, în proporţii deosebit de 
mari. Serviciul este în permamentă monitorizare a tipologiilor , cu informarea periodică a organelor competente despre 
cazurile identificate suplimentar.

TVA
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Analiza strategică dezvoltă informaţiile dobîndite 
pentru a fi utilizate în activitatea viitoare a 

Serviciului. Caracteristică fundamentală a 
informaţiei strategice este identificarea 

riscurilor şi tendinţelor sistemice noi, 
nefiind legate doar de cazurile unice.

ANALIZA STRATEGICĂ
expune imaginea de ansamblu a unor tendinţe pe termen mediu şi lung, 
realizarea predicţiilor, prognozelor şi estimărilor menite să fundamenteze 
adoptarea unor decizii strategice sau  constituie suport pentru gestionarea 
unor situaţii/evenimente cu impact macroeconomic în domeniul prevenirii şi 
combaterii spălării banilor, inclusiv a diseminării informaţiilor acumulate.

Studiu Analitic
elaborarea unor studii 

analitice privind tendinţele 

şi tipologiile în domeniul 

spălării banilor şi finanţării 

terorismului cu informarea 

organelor de drept, organelor 

de supraveghere, entităţilor 

raportoare şi altor autorităţi 

cu competenţe directe sau 

indirecte în domeniu

Riscuri Sectoriale
identificarea sectoarelor cu 

risc sporit de spălare a banilor 

şi finanţare a terorismului 

în segmentul supus analizei 

cu formularea propunerilor, 

inclusiv legislative întru 

elucidarea acestora;

Modele Infracţionale

stabilirea  modelelor 

infracţionale care evoluează 

într-un grup particular sau 

în crearea unei perspective 

profunde asupra modelelor 

infracţionale în dezvoltare la 

nivel naţionalRiscuri Naţionale
identificarea şi înţelegerea 

clară a riscurilor naţionale 

de spălare a banilor şi de 

finanţare a terorismului  

Analiza strategică este realizată după ce toate informaţiile 
posibile au fost colectate şi supuse prelucrării. De 
menţionat că analiza strategică necesită o mai mare 
paleta de date decît analiza operaţională precum şi 
analiști cu experienţa mai vastă.

În vederea realizării obiectivelor de 
analiză strategică, Serviciul utilizează 
programul specializat MicroStrategy, care 
oferă servicii integrate de prelucrare, 
analiză,  reprezentarea grafică şi dinamică 
a datelor acumulate pe domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării terorismului la nivel naţional.

Scopuri și
obiective
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REDUCEREA RISCURILOR

Monitorizarea realizării acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în 
domeniul spălării  banilor şi finanţării  terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 791 din 
11.10.2017 a constituit o prioritate în activitatea Serviciului pentru perioada anului 2018.

Cadrul Normativ
Secundar

Reguli de 
Transparenţă

Evaluarea
Riscurilor

Au fost elaborate şi aprobate ghiduri, 

instrucţiuni şi regulamente pentru 

organele de urmărire penală, procurori, 

inspectori vamali, organizaţiile de 

microfinanţare, leasing financiar şi 

organizaţii de creditarea nebancară.

în scopul evaluării riscurilor interne 

de spălare a banilor şi finanţare a 

terorismului, majoritatea entităţilor 

raportoare au efectuat evaluarea 

riscurilor de spălare a banilor și finanţare 

a terorismului, cu întocmirea rapoartelor 

și planurilor de măsuri pentru minimizarea 

riscurilor identificate.

O prioritate identificată în raportul 

naţional şi în planul de acţiuni este 

sporirea și eficientizarea măsurilor de 

identificare a beneficiarului efectiv. 

Astfel, în mod prioritar, Agenţia Servicii 

Publice a aprobat o instrucţiune care 

reglementează colectarea, verificarea şi 

înregistrarea datelor privind beneficiarii 

efectivi în Registrul de stat al persoanelor 

juridice şi al întreprinzătorilor indivituali.

INCLUZIUNEA
FINANCIARĂ

Recucerea tranzacţiilor 

cu numerar și elaborarea 

strategiilor naţionale de 

incluziune financiară

COOPERAREA
INTERNAŢIONALĂ

Sporirea cooperării 

internaţionale  prin 

executarea calitativă a 

solicitării de asistenţă 

tehnică internaţională  

COOPERAREA
NAŢIONALĂ

Fortificarea cooperării 

interinstituţionale prin 

crearea unui mecanism 

practic şi viabil de schimb 

de date şi informaţii

MĂSURI DE
IDENTIFICARE

CALITATEA
LEGISLATIVĂ

Îmunătăţirea calităţii actelor 

normative în vigoare, a 

politicilor și strategiilor în 

domeniu

ASIGURAREA
TEHNICĂ

Asigurarea tehnică a unităţii 

de informaţie financiară, 

organelor de ocrotire a 

normelor de drept, procurorilor 

și judecătorilor în domeniu

Consolidarea şi eficientizarea 

măsurilor de precauţie şi de 

indentificare a beneficiarului 

efectiv

Acţiunile realizate privind atingerea principalelor 
obiective incluse în planul de acţiuni şi anume: 
îmbunătăţirea actelor normative în vigoare, identificarea 
şi reducerea riscurilor sectoriale, asigurarea tehnică a 
unităţii de inteligenţă financiară, organelor de ocrotire 
a normelor de drept, procurorilor și judecătorilor în 
domeniul investigaţiilor financiare și a recuperării 
veniturilor provenite ilicit; întreprinderea măsurilor 

de identificare a beneficiarului efectiv, îmbunătăţirea 
supravegherii, cooperarea interinstituţională, 
cooperarea internaţională, asigurarea tehnică a  
organelor de ocrotire a normelor de drept, procurorilor 
şi judecătorilor în domeniul investigaţiilor financiare, 
a recuperării veniturilor provenite ilicit şi  reducerea 
tranzacţiilor cu numerar au fost prioritizate şi executate 
în termen.
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SCHIMBUL DE INFORMAŢIE

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018 
2017
2016
2015
2014
2013

61 
47
25
37
16
20

267
396
321
503
331
246

460

500

520

180

220

260

300

340

380

420

Letonia83 Cehia20 Cipru14 Polonia12 România10

Solictări expediate şi primite prin intermediul  Grupului EGMONT

În baza materialelor diseminate de către Serviciu organelor de urmărire penală, pe 
parcursul anului 2018 au fost iniţiate un șir de cauze penale privind săvârșirea mai 
multor infracţiuni, inclusiv infracţiuni de spălare a banilor.

25

16 9 7

1.005.443 1.387.000

Diseminări

Centrul Naţional Anticorupţie

Procuratura Anticorupţie

Proc.Comb.Crim.Org.Cauz.Spec.

Ministerul Afacerilor Interne

Nr

5

9

24

9

5

16

1 

13 

Per. Fizice

Rezidenţi Nerezidenţi

2

19

53

4

1

15

0

0

Per. Juridice

1

0

0

0

4

1

1

0

Per. Juridice

6

0

0

0

2

1

0

0

Per. Fizice

8

10

12

9

0

13

0

0

Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Informaţii şi Securitate

Alte autorităţi

Alte servicii similare străine

22.051.583
USD EUR MDL
Decizii de Sistare

Cauze penale iniţiate art.243 alte

mijloace financiare blocate
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198 Ştefan cel Mare bd, 

Chişinău MD2004, Moldova

+ 373 22 257 318

info@spcsb.gov.md

www.spcsb.md
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