
Ghid  Spălarea banilor  –  Siguranţă / Obligaţii / Control 

1. Obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea Legii 

nr. 656/2002, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele 

responsabilităţilor menţionate. 

 

 Tips : 

Împuternicirea se depune la registratura Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor, Str. ION FLORESCU Nr. 1, Sector 3, Bucureşti (lângă Spitalul Colţea) SAU sau prin 

intermediul serviciilor poştale, cu confirmare de primire. 

Model orientativ de împuternicire găsiţi AICI.  

2. Obligaţia de a aplica măsurile-standard, măsurile simplificate şi măsurile suplimentare de 

cunoaştere a clientelei: 

 

În acest scop este obligatorie: 

2.1. elaborarea şi implementarea unei proceduri care să reflecte măsurile standard, măsuri 

simplificate şi măsuri suplimentare de verificare a clientelei care se iau în interiorul organizaţiei în 

scopul prevenirii şi sancţionarii spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 

prevenire şi combatere a finanţării terorismului. 

 

 Tips: 

Informaţiile minime care ar trebui să se regăsească în cuprinsul acestei proceduri: 

- Obligaţiile persoanei desemnate  

- Măsuri standard, măsuri simplificate şi măsuri suplimentare de verificare a clientelei în funcţie de 

activitatea desfăşurată de organizaţie 

- Informaţii despre cum se face monitorizarea relaţiei cu clienţii 

- Răspunderea şi sancţiunile, inclusiv sancţiunile internaţionale 

 

2.2. instruirea personalului la nivelul organizaţiei  

 

 Tips : 

      -  prezentarea procedurii şi updatarea acesteia ori de câte ori este necesar 

                    - participarea la cursurile organizate de ONPCSB în sprijinul organizaţiilor neguvernamentale      

Informaţii găsiţi pe site-ul:  www.onpcsb.ro secţiunea Programe de instruire 

 

3. Obligaţia de a raporta: 

Întocmirea şi transmiterea în termenele legale şi dacă există indicii a:  

 -  Raportului de tranzacţii suspecte;  

 -  Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă 

reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai 

multe operaţiuni legate între ele. 

 

 Tips: 

Modele de rapoarte găsiţi pe site-ul www.onpcsb.ro secţiunea Rapoarte online.     

http://www.onpcsb.ro/rapoarte-online-onpcsb/formate  

https://www.stiri.ong/assets/files/anexa_numire_persoana_desemnata.docx
http://www.onpcsb.ro/
http://www.onpcsb.ro/


 

4. Obligaţia de a păstra copii de pe documente ca dovadă de identitate, sau referinţe de identitate ale 

clienţilor si înregistrările tuturor operaţiunilor financiare. 

 

5. Obligaţia de a răspunde la cererile de date şi informaţii ale Oficiului în termenele prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

 

6. Încălcarea prevederilor legale pentru neîndeplinirea obligaţiilor enunţate atrage, după caz, 

răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală. 

În afară de acţiunile care reprezintă infracţiuni aşa cum sunt ele definite la art. 29 din Legea nr. 

656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 

de prevenire şi combatere a finanţării terorismului republicată, nerespectarea obligaţiilor de mai sus 

reprezintă contravenţie şi poate fi sancţionată la un eventual control cu amendă de la 10000 la 50000 

de lei, după caz. 

 

 

 

Acest articol reprezintă opinia FDSC și are rol de recomandare, pentru detalii vă 

rugăm să consultați Legea nr. 656 /2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 

precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 

republicată. 


