
 

 
 
 

ANUNŢ 
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie 

  
Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 28.05.2014, consultarea publică a 

proiectului de modificare şi completare a Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul 

prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.  

Modificările şi completările la Regulament au ca scop îmbunătăţirea cadrului normativ în 

vigoare aferent domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Realizarea scopului menţionat va avea loc prin perfecţionarea programelor proprii privind 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.  

Concomitent, modificările şi completările la Regulament ţin de implementarea cerinţelor 

necesare a fi aplicate la deschiderea de filiale şi reprezentanţe pe teritoriul altor state şi completarea 

listei persoanelor cu grad de risc sporit şi a măsurilor de precauţie sporită care urmează a fi aplicate 

faţă de aceştia. În acelaşi timp, completările la Regulament ţin de implementarea cerinţelor aferente 

efectuării de către bancă a identificării şi evaluării riscurilor referitoare la spălarea banilor şi 

finanţarea terorismului. 

Totodată, modificările şi completările la Regulamentul dat au fost elaborate în vederea 

implementării recomandărilor Raportului al 4-lea de evaluare a Comitetului de experţi ai 

Consiliului Europei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului 

(MONEYVAL). De asemenea, acesta a fost elaborat în vederea asigurării implementării adecvate a 

modificărilor standardelor internaţionale în domeniu, şi în special, a Recomandărilor 40 ale 

Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI-FATF) şi a prevederilor Legii cu privire la 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.190-XVI din 26.07.2007. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate 

pînă pe data de 05.06.2014, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.  

Proiectul de modificare şi completare a Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul 

prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi  nota  de argumentare sânt 

disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md. 
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