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Către: Octavian ARMAȘU 
Guvernator al BNM 
 
Către: Iurie ȚURCANU 
Viceprim-ministru, Guvernul Republicii Moldova 
 
Către: Dumitru ALAIBA 
Președinte a Comisiei economie, buget și finanțe, Parlamentul Republicii Moldova 
 
Către: Evgheni SIRBU 
Director Adjunct, Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor 
 
Către: Alexandr ESAULENCO, 
Director, Serviciul de Informații și Securitate 
 
Către: Eduard RĂDUCAN 
Director, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 
 
Copie: Maia SANDU, 
Președintă a Republicii Moldova 
 
Copie: Ion LUPAN 
Șeful secretariatului, Consiliul economic pe lângă Prim-Ministru 
 
Nr. 150 din 27 decembrie 2021 
 
Ref.: Identificarea electronică la distanță în domeniul serviciilor financiare (e-KYC) 
 
Stimată Doamnă Președinte, stimați Domni, 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova”, Asociației Naționale 
a Companiilor din Domeniul TIC și Asociației Băncilor din Moldova. 

Prin prezenta scrisoare, comunitatea financiară salută inițiativa Băncii Naționale a Moldovei de a transpune 
prevederile Directivei nr. 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 în 
vederea modernizării serviciilor de plată, dar și își exprimă îngrijorarea vizavi de avansarea destul de modestă 
în ceea ce ține de identificarea electronică la distanță și a serviciilor de încredere pentru tranzacțiile 
electronice.  

Consolidarea și dezvoltarea unui sector financiar digital sigur și stabil, inclusiv a celui Fintech din Moldova, 
este strâns legată de cadrul normativ național și implementarea celor mai bune practici internaționale de către 
toate instituțiile care operează cu tranzacții financiare atât publice, cât și private. De aceea, procedurile KYC 
(Know Your Customer), adică cele care țin de cunoașterea identității clientului și a beneficiarului final al 
operațiunilor, devin o funcție critică și o cerință legală obligatorie pentru a proteja interesul public împotriva 
riscului de spălare a banilor, de finanțare a terorismului și împotriva oricăror altor abateri aferente domeniului 
financiar, inclusiv evaziunea fiscală. Este nevoie de dezvoltat un cadru legal clar de referință pentru companii 
în ceea ce ține de identificarea și verificarea la distanță a clienților, agreate de toate părțile interesate (Centrul 
de protecție a datelor cu caracter personal, Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor, Banca 
Națională a Moldovei, STISC, Serviciul de Informații și Securitate și alte entități de reglementare conexe la 
proces) în așa fel încât companiile să poată genera propriile algoritme de identificare, pornind de la criteriile 
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stabilite la nivel normativ. Pe lângă altele, implementarea măsurilor de e-KYC asigură un grad de incluziune 
financiară mai avansată a populației, asigurându-se acces extins la servicii financiare. 

Identificarea electronică la distanță a clienților a ajuns pe agenda autorităților odată cu aprobarea Foii de 
parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului 
electronic, a cărei realizare a fost pusă pe seama Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Punctul 4 din 
Obiectivul 1 ”Facilitarea interacțiunii la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru mediul de afaceri” 
presupune analiza măsurilor de identificare la distanță a persoanelor, alternative utilizării semnăturii 
electronice avansate calificate, pentru interacțiunea, care nu implică risc sporit, dintre persoanele fizice și 
persoanele juridice cu instituțiile statului, operatorii de telefonie mobilă, inclusiv în scopul obținerii semnăturii 
mobile, precum și în scopul interacțiunii cu băncile, prestatorii de servicii de plată nebancari (la stabilirea 
relațiilor de prestare a serviciilor de plată), alți agenți economici, BNM, SPCSB și SIS fiind printre instituțiile 
vizate pentru implementarea acestui punct. 

Pe parcursul ultimului an, au fost făcute eforturi continue de dialog asupra subiectului dat a asociațiilor 
semnatare atât cu Banca Națională a Moldovei direct, cât și pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-
Ministru în cadrul grupului ad-hoc specializat, avansat, la moment, la statut de grup de lucru permanent 
„iConsiliu”, condus de Dl Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pe digitalizare. De fapt, pe dimensiunea serviciilor 
guvernamentale, au fost realizați câțiva pași concreți prin includerea în Planul de acțiuni a Guvernului pentru 
2021-2022 a unor acțiuni ce țin de serviciile de încredere, inclusiv lucrându-se, din cele cunoscute, la 
implementarea unui astfel de mecanism de identificare la distanță a clienților în ceea ce ține de serviciile 
guvernamentale, accesibile și diasporei, cu implementare chiar din anul viitor. 

Pe dimensiunea non-guvernamentală, de reglementare a serviciilor financiare digitale, cu suportul GIZ 
Moldova, a fost realizat un studiu și elaborat și un proiect de modificare a actelor Băncii Naționale a Moldovei 
în vederea implementării unui mecanism de identificare la distanță a clientelei – proiect, ce a fost pus la 
dispoziția Băncii Naționale a Moldovei pentru a constitui bază pentru ulterioarele acțiuni în acest sens, fără a 
se limita doar la opțiunea dată (ar putea fi studiată și opțiunea de validare a soluțiilor identificate de mediul 
privat după cum s-a menționat mai sus, inclusiv prin contractarea unor companii specializate în prestarea 
serviciilor de e-KYC, de exemplu). În alte cuvinte încurajăm opțiuni alternative de identificare care ar menține 
neutralitatea tehnologică a soluțiilor.  

Conform informației disponibile la moment, în cadrul BNM se desfășoară procesul de examinare și aprobare 
a unui proiect de instrucțiune aferent implementării procedurii de identificare a clienților prin mijloace 
electronice (soluție de e-KYC), ca parte a procesului de aplicare a măsurilor de precauție de către bănci față 
de clienții săi. De asemenea, am fost informați că odată cu finalizarea procesului de avizare internă a soluției 
e-KYC, va fi inițiată procedura de desfășurare a consultațiilor publice cu privire la proiectul actului respectiv. 

Printre impedimentele ce tărăgănează procesul de avansare în aprobarea acestor modificări, menționate de 
BNM, se numără necesitatea obținerii poziției coordonatorului național în domeniul prevenirii și combaterii 
spălării banilor și finanțării terorismului (SPCSB), în special, privind posibilitatea și condițiile oferirii serviciilor 
digitale la distanță, cât și aprobarea ajustărilor de rigoare. 

În discuțiile purtate cu specialiștii din cadrul SPCSB, printre impedimentele de aprobare a unor norme ce ar 
presupune un cadru normativ suficient pentru BNM, se face referire la anumite constrângeri ce apar și sunt 
enunțate de specialiștii din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a 
Serviciului de Informații și Securitate prin prisma activității pe care o desfășoară. 

Colateral subiectului dat, dar în strânsă legătură cu acesta, menționăm că în cazul stabilirii relațiilor de afaceri 
la distanță, după efectuarea e-KYC, conform prevederilor legale, clientul este obligat să semneze chestionarul 
și să accepte oferta produsului solicitat. La această etapă apare o altă problemă legată de prevederile Legii 
privind semnătura electronică şi documentul electronic nr.91 din 27.06.2014. Astfel, în ceea ce ține de clienții 
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care dețin semnătură electronică calificată avansată lucrurile stau mai simplu, dar ponderea lor este 
nesemnificativă.  

Conform prevederilor art. 8 alin (2), art. 9 alin (2), art. 13 alin (2) din legea citată, utilizarea semnăturilor 
electronice simple și calificate neavansate poate să se realizeze numai "în cazurile stabilite expres de actele 
normative sau de acordul părţilor". De aici, rezultă că pentru utilizarea acestui tip de semnătură, trebuie să 
existe un acord semnat olograf cu clientul în cauză, respectiv, numai clienții cu care prestatorii de servicii de 
plată au relații de afaceri pot utiliza semnătura electronică simplă sau calificată neavansată. Acest fapt duce 
la imposibilitatea efectuării e-KYC cu majoritatea clienților potențiali care nu dețin semnătura calificată 
avansată. Acestea fiind spuse, reiterăm importanța menținerii neutralității tehnologice și în conformitate cu 
practicile europene și cele internaționale, să permitem pieței financiare să utilizeze tot spectrul de soluții 
tehnice utilizate la nivel global pentru identificarea la distanță a clienților. 

În final, cadrul normativ necesar implementării e-KYC în cadrul serviciilor financiare stagnează, mecanismul 
dat fiind unul important pentru dezvoltarea unui sector financiar digital puternic și dinamic.   

Pe lângă aspectul tehnic, dorim să menționăm că serviciul e-KYC va permite noilor clienți, inclusiv diasporei, 
un acces mai rapid și mai ușor la servicii financiare, va ușura procedurile tehnice și va duce la evitarea 
abuzurilor din partea interpușilor – aspect asumat și promovat politic de majoritatea parlamentară.  

În această ordine de idei, considerăm imperativă implicarea plenară și activă a tuturor părților interesate în 
vederea impulsionării adaptării cadrului legislativ acelor inițiative care vor asigura cetățenilor și mediului de 
afaceri acces mai larg, în condiții de siguranță, la produse și servicii financiare inovatoare.  

Asociațiile semnatare își exprimă disponibilitatea de a oferi tuturor părților  implicate orice informații necesare 
luării unor decizii corecte și echilibrate, inclusiv prin oferirea expertizei regionale și internaționale de 
implementare a unor mecanisme de identificare electronică la distanță a clienților, utilizate de companiile-
membre în cadrul grupurilor din care fac parte. 

Rămânem cu speranța conștientizării și înțelegerii profunde a subiectului dat și luării de atitudine în mod 
corespunzător. 

 

Cu respect,  

Mila MALAIRĂU 
 

Director Executiv, 
AmCham Moldova 

Marina BZOVÎI 
 

Director Executiv, 
ATIC 

Nicolae DORIN 
 

Președinte, 
Asociația Băncilor din Moldova 

 

 
 

 

 

 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 

https://msign.gov.md

		2021-12-27T10:23:28+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2021-12-27T16:17:13+0200


		2021-12-27T16:28:58+0200




