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Către: Octavian ARMAȘU 

Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei 

 

Către: Iurie ȚURCANU 

Viceprim-ministru pentru Digitalizare 

 

Andrian MUNTEANU  

Director Adjunct al Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor 

 

Copie: Ion LUPAN 

Secretar al Consiliului Economic de pe lângă Prim-Ministru 

 

Nr. 83 din 14 octombrie 2022 

  

Ref.: Paperless in interacțiunea cu BNM  

 

Stimați domni, 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 
continuare „AmCham Moldova”) și vă mulțumim frumos pentru deschiderea de care dați față pentru a pune în 
discuții subiecte importante pentru mediul de afaceri pe dimensiunea de transformare digitală a țării. 

În calitate de comunitate de afaceri care întrunește majoritatea absolută a prestatorilor serviciilor de plată 
bancari și nebancari, ne-am confruntat cu un interes sporit a interesului membrilor comunității noastre în ceea 
ce ține de îmbunătățirea interacțiunii cu Banca Națională a Moldovei pe dimensiunea de solicitare de informații, 
raportare și conformare la regulile stabilite. În acest context, exercițiul de interacțiune și clarificare pe care l-am 
realizat în cadrul sesiunii de DT Talks în cadrul Comitetului de Transformare Digitală și a Comitetului de Servicii 
Financiare în cadrul AmCham Moldova a fost unul ce a fost extrem de popular și cu feedback-uri foarte deschise 
și de suport – fapt pentru care ținem să vă mulțumim Dumneavoastră și colegilor Dumneavoastră în mod 
special. 

Pornind de la cele discutate în cadrul ședinței, inclusiv în ceea ce ține de continuarea dialogului constructiv la 
acest subiect, am sintetizat subiectele discutate, pentru a avea o platformă de pornire a interacțiunii, după cum 
urmează: 

1. Chiar dacă este utilizat portalul special de interacțiune cu BNM (crm.bnm.md) pentru a prezenta seturile 
de date, totuși se solicită și pe format pe hârtie unele acte care deja au fost încărcate pe portal. 
Considerăm oportună dezvoltarea portalului crm.bnm.md, astfel ca toată corespondența /interacțiunea 
cu Băncile , inclusiv în cadrul controalelor specifice să fie realizată prin intermediul portalului cu 
minimizarea transmiterii corespondenței de intrare/ieșire prin intermediul poștei de electronice sau a 
actelor pe suport de hârtie prin căsuța poștală. De exemplu, la modificarea adresei juridice sau a 
administratorului unui agent de plată, toate documentele confirmative se prezintă în original sau copii 
legalizate, chiar dacă acest fapt se poate face doar prin prezentarea unei cereri electronice și 
interconectarea BNM cu baza de date a ASP pentru a confirma această informație fără implicarea 
agentului. Cu atât mai mult că portalul este deja funcțional și s-a dovedit a fi eficient în comunicare pe 
anumite segmente specifice. La acest capitol, s-au comunicat de către utilizatori unele provocări ce țin 
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de viteza și procedura de obținere a parolelor de acces, dar și la capitolul de user friendlyness a 
sistemului utilizat pentru interacțiune.  

2. În Regulamentul cu privire la sucursalele și oficiile secundare ale băncilor, nr. 147 din 17.05.2019, la 
pct.8.8 este prevăzut că banca prezintă Băncii Naționale a Moldovei pe suport hârtie, cel târziu până la 
data de 15 ianuarie după anul de raportare, informația privind sucursalele și oficiile secundare, conform 
anexei la prezentul regulament. Această informație ar putea fi prezentată în format digital. 

3. În Regulamentul privind licenţierea băncii şi a sucursalei băncii din alt stat, nr. 328 din 13.12.2019, la 
pct.46 46, se prevede că Banca Naţională a Moldovei eliberează băncii, copia autorizată de pe licenţă 
pentru  fiecare sucursală de pe teritoriul Republicii Moldova, care ulterior ar urma a fi afișată în 
respectiva sucursală. Această afișare ar putea fi, de asemenea, prevăzută de a fi realizată în mod 
electronic cu identificarea unui mecanism simplu de monitorizare a accesului public la această resursă. 

4. În Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii şi al societăţii 
financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care 
deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea comitetului 
executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018, la art. 56 se prevede o listă de documente impunătoare că 
urmează a fi prezentată în original sau copii autorizate, inclusiv o multitudine de documente ce ar putea 
fi obținute prin intermediul interoperabilități. 

5. În Regulamentul BNM cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari nr. 159 din 
05 iunie 2019, la art. 11 și 12 se prevede că depunerea documentelor aferente fondatorilor sau 
potențialului fondator de realizează prin depunerea cererii și a documentelor în original sau în copii 
legalizate (inclusiv și traducerea legalizată). De asemenea, actele se prezintă hard copy și la actualizarea 
informațiilor aferente fondatorilor cu prezentarea copiilor legalizate, inclusiv prezentarea pe suport de 
hârtie a certificatelor care se emit în formă electronică de către unele state. 

6. În Regulamentul BNM cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari nr.217 din 
16.08.2019, la art. 14 și 15, este prevăzut că depunerea setului de acte la eliberarea licenței se realizează 
în original sau în copii legalizate (aici se includ și documentele despre fondatori, despre înregistrarea 
companiei și alte acte aferente). Este de menționat că originalele se solicită chiar dacă documentele au 
fost prezentate prin sistemul informatic al Bancii Nationale. În același Regulament, la art.41, se prevede 
că depunerea setului de documente pentru înregistrarea agentului de plată se realizează în original sau 
copii legalizate. La acest capitol se depun originalul cererii, copiile buletinelor, originalul extrasului din 
registrul de stat, copia actului de numire în funcție a directorului, originalul cazierului  judiciar, copiile 
diplomelor de învățământ, originalul certificatului de la fisc de lipsa a datoriilor, originalul anchetei 
agentului, (toate copiile urmează sa fie autentificate notarial) – acte ce ar putea fi ușor colectate prin 
implementarea interoperabilității de către Banca Națională a Moldovei. Tot aici cererea și documentele 
de înregistrare a agentului se prezintă electronic/scanate prin sistemul informatic al Băncii Naționale și 
se depune suplimentar pe suport de hârtie la BNM. Procesele de legalizare a buletinelor, diplomei de 
licență, hotăriri de numire în funcție, obținerea cazierelor și certificatelor de lipsă a datoriilor face dificil 
procesul de colectare a documentelor, ca urmare a faptului că diferite instituții eliberează în termen 
diferit actele necesare și persistă riscul major ca unul din acte să depășească termenul acceptat de BNM 
de la eliberarea actului (sa expire), până la depunerea întregului set la BNM. 

7. Ajustarea cadrului de reglementare aferent păstrării și arhivării informației/documentației la bănci și 
altor prestatori ai serviciilor de plată. 

8. Interacțiunea dintre BNM și Serviciul Fiscal să se realizeze prin intermediul căilor electronice. Pe de o 
parte, BNM să aibă acces la informațiile despre lipsa datoriilor sau alte informații deținute de SFS și să 
nu le solicite de la bănci și alți reprezentanți ai PSP, iar, pe de altă parte, BNM să ofere în regim real 
către SFS lista prestatorilor de plată și agenților de plată, precum și a companiilor (și condițiilor pentru 
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care se aplică excepții) care fac excepție de la aplicarea legii 114/2012 și necesită licență pentru primirea 
plăților sau a organizațiilor care au fost depistate cu încălcări de prestare a serviciilor de plată, pentru a 
face transparentă piața de plăți și a asigura sancționarea adecvată și la timp a efectuării operațiunilor 
de plată neautorizate (p. 98 al Directivei UE 2015/2366 - să se instituie proceduri adecvate prin 
intermediul cărora să se poată trata plângerile împotriva prestatorilor de servicii de plată care nu 
respectă dispozițiile respective și prin care să se asigure impunerea, dacă este cazul, a unor sancțiuni 
adecvate, eficace, proporționale și cu efect de descurajare. În scopul asigurării respectării efective a 
prezentei directive, statele membre ar trebui să desemneze autorități competente care îndeplinesc 
condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și care acționează în mod independent față de 
prestatorii de servicii de plată). 

De asemenea, am agreat să reinițiem discuțiile asupra e-KYC. Acum, când primul pas spre eKYC deja a fost făcut 
(Legea cu privire la identificarea electronică și serviciile electronice de încredere) - sectorul financiar-bancar, 
mai mult ca niciodată, așteaptă adaptarea legislației în domeniul AML la procesul de digital onboarding. Chiar 
dacă Regulamentul BNM nr. 200/2018 si Legea 308/2017 au careva prevederi ce țin de identificarea la distanță, 
acestea nu sunt suficient detaliate pentru a permite băncilor de a iniția digital onboarding fără teama că poate 
fi sancționat în viitor pentru "măsuri insuficiente de precauție , etc". Anterior s-a discutat că este în proces de 
dezvoltare de către BNM o procedură aparte ce ține de eKYC (încă în anul 2020), dar până în ziua de astăzi încă 
așteptăm proiectul. 

În acest context, considerăm oportun de a iniția crearea unui grup de lucru, sub egida BNM, unde s-ar pune în 
discuție și lucru aceste subiecte și unde membrii comunității noastre ar putea fi implicați mai activ în procesul 
de continuare a drumului de transformare digitală a Băncii Naționale a Moldovei, creând o infrastructură 
informațională și funcțională ce va fi în beneficiul și confortul tuturor părților implicate. De asemenea, am 
aprecia să reveniți cu specificarea persoanelor de contact pentru fiecare din subiectele ridicate, la nivel de 
echipă de executare, cu care am putea face updates la subiectele date în regim operativ. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, coordonator al Comitetului de Transformare Digitală în calitate 
de persoană de contact din partea AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara 
interacțiune la acest subiect.  

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  

 

Mila Malairău  
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  

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