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Către: Vasile ȘARCO 
Director 
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 
 
Nr. 3 din 13 ianuarie 2021 
 
Ref.: Comentariile AmCham Moldova asupra proiectului Ordinului Directorului Serviciului Prevenirea și 
Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate 
 
Stimate domnule Director, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
AmCham Moldova este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică, aparținând unei largi 
rețele internaționale de organizații similare prezente în peste 100 de țări ale lumii. 
 
Membrii AmCham Moldova sunt 141 de companii private cu investiții americane, străine și locale, ce 
operează în diferite industrii ale economiei naționale și realizează profituri ce reprezintă circa 20% din 
total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova. 
 
În cadrul asociației există entități raportoare bănci, organizații de creditare nebancară, avocați, locatori 
persoane juridice, prestatori de servicii de plată, furnizori de servicii poștale și entități de audit. 
 
Prin prezenta scrisoare, vă transmitem comentariile noastre asupra proiectului Ordinului Directorului 
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de 
conformitate. 
 
I. Modificarea termenului de prezentare a fișei de conformitate 

 
Proiectul Ordinului prevede la pct. 2 faptul că entitățile raportoare trebuie să prezinte anual fișa de 
conformitate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termen de până la 1 februarie a 
anului următor perioadei de gestiune. 
 
În opinia noastră, unul dintre aspectele importante care necesită a fi concretizate în conținutul 
ordinului se referă la data intrării sale în vigoare și specificarea faptului că prima fișă de conformitate 
se va depune pentru perioada de gestiune 2021, fișa de conformitate fiind prezentată în anul 2022, 
astfel încât entitățile raportoare să dețină suficient timp pentru a configura în mod corespunzător 
sistemele interne. 
 
De asemenea, la punctul 2 din partea hotărâtoare a proiectului de Ordin, considerăm necesar de 
modificat termenul din 1 februarie a anului următor perioadei de gestiune și stabilirea cel puțin a 
termenului de 1 aprilie a anului următor perioadei de gestiune pentru prezentarea fișei de 
conformitate. 
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Respectiva ultima solicitare se argumentează inclusiv prin faptul că fișa de conformitate conține 
referința la raportul anual al entității raportoare de evaluare internă a riscurilor de spălare a banilor și 
finanțare a terorismului, care este dificil a fi finalizat până la termenul indicat în proiectul ordinului și 
care în cazul mai multor entități raportoare necesită concursul organelor colegiale, convocarea cărora 
în perioada de totalizare a anului finalizat și planificare a noului an se consideră ca fiind un exercițiu 
împovărător. 
 

II. Instrucțiuni privind modalitatea de completare și transmitere a fișei de conformitate 
 
Menționăm că prin anexa la Ordin este prevăzut doar ce trebuie să conțină fișa de conformitate, însă 
considerăm binevenit elaborarea unei anexe/ghid care să descrie instrucțiunile cu privire la modul 
de completare şi transmitere a fișei de conformitate, inclusiv cu indicarea formatului tabelului/fișei. 
Cu titlu de exemplu, Ordinul nr. 18 a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (“SPCSB”) 
prevede mai multe detalii în acest sens1.   
 
După cum este formulat la moment Ordinul, la completarea fișei ar putea apărea întrebări cu referire 
la modalitatea de întocmire a  fișei (formatul documentului), modalitatea de transmitere a fișei către 
Serviciu sau însăși conținutul ordinului (semnificația sintagmei „produse și/sau servicii noi”, cum se 
calculează numărul de clienți (e.g. în cazul contractelor de tip framework de consultanță care sunt 
încheiate pentru un termen nedeterminat)), etc. 
 
Notăm că în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 75/2020 forma, structura, precum si modul de 
raportare și de primire a fișei sunt prevăzute în instrucțiunea elaborată de Serviciu.  
 

III. Altele 
 
1. La punctul 3 din partea hotărâtoare a proiectului Ordinului, în vederea înlăturării oricăror 

interpretări abuzive, propunem indicarea faptului că entitățile raportoare trebuie să prezinte doar 

cifre statistice, fără a indica alte informații de identificare (e.g. date de identificare a clienților). 

2. Se solicită concretizarea conținutului subpunctului 1.3. din fișa de conformitate, ținând cont de 

prevederile art. 13 alin. (4) din Legea 308/2017 care prevede faptul că „Entitățile raportoare 

desemnează persoanele învestite cu atribuții de executare a prezentei legi, inclusiv cele cu funcții 

de conducere de rang superior, ale căror nume se comunică, în decurs de 5 zile lucrătoare, 

Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și organelor cu funcții de supraveghere 

prevăzute la art. 15, impreună cu natura și limitele responsabilităților”). Considerăm astfel oportun 

oferirea concretizărilor de către SPCSB în ceea ce privește persoana/persoanele despre care se 

prezumă furnizarea informațiilor la subpunctul 1.3. 

De asemenea, la același subpunct, se propune concretizarea datelor de contact necesare a fi 

indicate (email, nr. de telefon, etc.). 

3. La subpunctele 4.2-4.5 din fișa de conformitate, considerăm oportun de a fi completate cu 
sintagme determinative referitor la situația impactată pentru care va fi necesar să se prezinte 

 
1 http://spcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_18.pdf. 
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informații (perioada de raportare sau altă perioadă), precum și tipul clienților (activi, inactivi, 
ocazionali). 

4. În conformitate cu subpunctul 4.3, clienții sunt clasificați în trei categorii de risc (scăzut, mediu și 
sporit). Menționăm că unele entități raportoare utilizează sisteme de abordare bazată pe risc și 
aplică 4 categorii de risc. Se solicită respectuos oferirea explicațiilor în ceea ce privește modalitatea 
de aplicare a prevederilor Ordinului cu referire la acest ultim caz. 

5. La subpunctele 4.4 și 4.5 din fișa de conformitate, solicităm respectuos concretizarea conținutului 
normei și oferirea explicațiilor în ceea ce privește informațiile care urmează a fi furnizate în cazul 
fiecărui subpunct în parte. Cu titlu de exemplu, o persoană fizică poate avea atât calitatea de 
persoană expusă politică („PEP”), cât și beneficiar efectiv PEP. 

6. La subpunctele 4.8 și 4.9 din fișa de conformitate, propunem după cuvântul „transferuri” inserarea 
textului „internaționale (SWIFT)” sau textului „internaționale (SWIFT și tranzacții prin Sistemul de 
Remitere de Bani)”, având în vedere că norma în redacția proiectului este interpretabilă. 

7. Se propune concretizarea subpunctului 4.10 din fișa de conformitate și explicarea faptului dacă în 
acest caz se au în vedere indicii generali care sunt utilizați de către entitățile raportoare în cazul 
analizei tranzacțiilor/activităților clienților sau indicii identificați pentru tranzacțiile/activitățile 
care au fost raportate ca fiind suspecte de către entitățile raportoare? 

8. Se propune expunerea subpunctului 4.11 în următoarea redacție: „Valoarea și numărul 
tranzacțiilor efectuate în numerar în perioada de raportare”. De asemenea, ar fi oportun 
concretizarea faptului dacă norma se referă inclusiv la încasările/plățile/eliberările de numerar și 
dacă se includ informațiile privind tranzacțiile ocazionale? 

9. Se propune expunerea subpunctului 5.1. în următoarea redacție: „Numărul de cazuri în care 
entitatea raportoare în perioada de raportare a fost în imposibilitate de a aplica una dintre 
măsurile de precauție privind clienții și, prin urmare: a. nu a stabilit o relație de afaceri; b. nu a 
efectuat tranzacții; c. a terminat relația de afaceri existentă.”. 

10. La subpunctul 5.2. considerăm oportun de a fi definită/clarificată sintagma „refuz”, deoarece se 
consideră dificil de interpretat ce tipuri de informații necesită a fi livrate către autoritatea de resort 
la acest punct. Menționăm că subpunctul 5.2 stabilește trei opțiuni: a. nu a stabilit o relație de 
afaceri; b. nu a efectuat tranzacții; c. a terminat relația de afaceri existent, iar în sintagma „refuz” 
se încadrează doar opțiunile a) și b) de la subpunctul 5.1. 

11. Se propune completarea subpunctului 5.3. cu textul „din oficiu sau la solicitare” aferent 
aplicabilității art. 33 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, deoarece conform acestei prevederi atât 
entitatea raportoare emite decizii aferente abținerii de la executarea activităților și tranzacțiilor cu 
bunuri, inclusiv mijloace financiare, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cât și SPCSB, ca 
autoritate de resort. 

12. Atât Legea 308/2017, cât și proiectul Ordinului, nu definesc ce se are în vedere prin produse și 
servicii noi. Considerăm că această lacună urmează a fi înlăturată prin elaborarea unei definiții cât 
se poate de clară. 

 
Nu în ultimul rând, mediul de afaceri își exprimă ferma convingere că subiecții respectivului ordin și 
oricăror alte acte normative urmează a se bucura de reglementări clare, echitabile și previzibile, pentru a 
se exclude orice echivoc la interpretarea lor corectă. 
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Ținând cont de mărimea suficient de mare a sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor legislației cu 
privire la prevenirea și combaterea spălării banilor – standardul clarității normei urmează a fi asigurat într-
un mod atent și corect. 
 
Notăm că pentru nerespectarea cerințelor privind completarea fișei de conformitate în termenul stabilit 
este prevăzută sancțiunea amenzii în mărime care variază de la 4500 de lei la 5 000 000 lei, fapt care 
implică responsabilizarea destinatarilor viitoarelor reglementări, dar și a autorilor actelor normative, care 
urmează să asigure înțelegerea corectă de către subiecții actului a obligațiilor care sunt puse în sarcina 
ultimilor. 
 
Mediul de afaceri în mai multe rânduri s-a expus asupra marjei largi care este pusă la discreția autorităților 
publice în ceea ce privește individualizarea mărimii amenzilor, dar și obligațiilor suplimentare care sunt 
puse în sarcina unor categorii de entități raportoare (e.g. avocați). 
 
În acest context și ținând cont de disponibilitatea noastră în ceea ce privește o posibilă viitoare colaborare, 
ne exprimăm deschiderea pentru a detalia comentariile noastre în cadrul unei întrevederi. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 

 
AmCham Moldova este o asociație de business care reunește 141 de companii cu investiții 
americane, străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin 
colaborare cu autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea unui 
climat de business mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează 
profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova. 
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