
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor 

 care nu implementează standardele internaționale de transparență, 

 precum și Lista jurisdicțiilor respective 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. f1) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, art. 11 lit. d1) din 

Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările ulterioare,  

art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-429, art. 666), cu 

modificările ulterioare, art. 24 alin. (2) din Legea nr. 276/2016 cu privire la 

principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93), cu 

modificările ulterioare, art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2018 cu privire la 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 470), cu modificările ulterioare, și al 

art. 19 alin. (1) lit. f1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează 

standardele internaționale de transparență, conform anexei nr. 1; 

2) Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de 

transparență, conform anexei nr. 2. 
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2. Autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu 

capital public: 

 1) vor întreprinde, în limitele competențelor funcționale, măsurile 

necesare pentru executarea prezentei hotărâri; 

2) în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor 

aduce actele lor  în concordanță cu prezenta hotărâre.  

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 
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Anexa nr. 1  

la Hotărârea Guvernului nr.  

 

METODOLOGIA 

 de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează 

 standardele internaționale de transparență 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

1. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează 

standardele internaționale de transparență (în continuare – Metodologie) 

stabilește criteriile utilizate pentru evaluarea transparenței jurisdicțiilor, modul de 

actualizare a Listei jurisdicțiilor care nu implementează standardele 

internaționale de transparență, care include procedura de includere în listă a unei 

jurisdicții, precum și  cea de excludere din listă a acesteia.   

 

2. Scopul prezentei Metodologii este stabilirea unui mecanism de 

identificare și actualizare a Listei jurisdicțiilor care nu implementează 

standardele internaționale de transparență.   

 

3. Standardele internaționale de transparență sunt prevăzute în 

Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI) și 

legislația Uniunii Europene.   

 

4. În sensul prezentei Metodologii, „jurisdicție care nu implementează 

adecvat standardele internaționale de transparență” este o jurisdicție care nu 

corespunde standardelor internaționale de transparență privind fondatorii, 

asociații, acționarii, administratorii, beneficiarii efectivi și  sursele mijloacelor 

financiare utilizate în cadrul tranzacțiilor.  

 

5. Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de 

transparență, întocmită conform prezentei Metodologii, va fi folosită de către 

autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital 

public în vederea stabilirii restricțiilor de participare la procedurile de 

privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni a persoanelor 

juridice fondate de subiecți din jurisdicții care nu respectă standardele 

internaționale de transparență, a persoanelor juridice în a căror componență 

figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, 

acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu sediul în astfel 

de jurisdicții, a persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în 

care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice în a căror 

componență figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane 



5 

 

Y:\004\ANUL 2021\HOTĂRÎRI\10705\redactat_10705-ro.docx 

(fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau 

cu reședința în astfel de jurisdicții. 
 

II. CRITERIILE DE IDENTIFICARE A JURISDICȚIILOR 

 CARE NU IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE 

 INTERNAȚIONALE DE TRANSPARENȚĂ 

 

6. În vederea includerii unei jurisdicții în Lista jurisdicțiilor care nu 

implementează standardele internaționale de transparență, Serviciul Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor efectuează evaluarea periodică (cel puțin de 2 ori pe 

an) a jurisdicțiilor, bazându-se pe surse de informații, cum ar fi: 

1) informații parvenite de la organizații internaționale; 

2) informații parvenite de la autoritățile naționale competente; 

3) informații publice. 

 

7. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor analizează cel puțin 

următoarele tipuri de informații în vederea calificării unei jurisdicții care nu 

implementează standardele internaționale de transparență: 

1)  cadrul juridic și instituțional al jurisdicției privind transparența 

informațiilor cu referire la înregistrarea societăților comerciale de orice tip 

(fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi etc.); 

2)  competențele de care dispun autoritățile competente ale jurisdicției în 

vederea accesării în timp util a informațiilor cu privire la înregistrarea 

societăților comerciale de orice tip (fondatori, asociați, acționari, administratori, 

beneficiari efectivi etc.); 

3) gradul de cooperare al jurisdicției în ceea ce privește schimbul de 

informații privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (fondatori, 

asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi etc.); 

4) rapoartele organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a 

standardelor internaționale de transparență; 

5) informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a 

jurisdicției a prevederilor standardelor internaționale și a legislației Uniunii 

Europene. 

 

III. INCLUDEREA UNEI JURISDICȚII ÎN LISTA JURISDICȚIILOR 

CARE NU IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE INTERNAȚIONALE 

DE TRANSPARENȚĂ 

 

8. Ulterior analizei efectuate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării 

Banilor, în termen de 5 zile lucrătoare, consultă Banca Națională a Moldovei, 

Comisia Națională a Pieței Financiare și Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene privind includerea unei jurisdicții în Lista jurisdicțiilor care 

nu implementează standardele internaționale de transparență.  
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9. Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în termen de 3 zile 

lucrătoare, își expun opinia cu privire la propunerea Serviciului Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor menționată la pct. 8.  

 

10. În baza obiecțiilor și propunerilor autorităților menționate la pct. 8, 

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor definitivează și prezintă 

Guvernului propunerea de modificare și/sau completare a Listei jurisdicțiilor 

care nu implementează standardele internaționale de transparență.  

 

11. După prezentarea propunerii de către Serviciul Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor, Guvernul, în cel mai scurt timp, aprobă printr-o 

hotărâre separată modificările și/sau completările la Lista jurisdicțiilor care nu 

implementează standardele internaționale de transparență.  

 

 

IV. EXCLUDEREA UNEI JURISDICȚII DIN LISTA JURISDICȚIILOR 

CARE NU IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE INTERNAȚIONALE 

DE TRANSPARENȚĂ 

 

12. În situația în care, în baza analizei efectuate conform pct. 7, Serviciul 

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor constată că o jurisdicție din Lista 

jurisdicțiilor care nu implementează standardele    internaționale de transparență 

s-a conformat standardelor internaționale de transparență, Serviciul Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor propune excluderea jurisdicției din lista respectivă. 

 

13. Excluderea din Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele 

internaționale de transparență a unei jurisdicții se face cu respectarea procedurii 

prevăzute la pct. 8–10.  

 

V. DISPOZIȚII FINALE 

 

14. Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de 

transparență, întocmită în baza prezentei Metodologii, este aplicabilă pentru toate 

procedurile și contractele care cad sub incidența prevederilor următoarelor legi:  

1) Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice;  

2) Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat; 

3) Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

4) Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în 

dezvoltarea agriculturii și mediului rural; 
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5) Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii. 

 

15. Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de 

transparență se publică pe site-ul web oficial al Serviciului Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor. 

  



8 

 

Y:\004\ANUL 2021\HOTĂRÎRI\10705\redactat_10705-ro.docx 

 

Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA  

jurisdicțiilor care nu implementează standardele 

 internaționale de transparență 

 
Afganistan 

Albania 

Anguilla 

Bahamas 

Barbados 

Botswana 

Burkina Faso 

Cambodgia 

Dominica 

Fiji 

Ghana 

Guam 

Insulele Cayman 

 Insulele Virgine Americane 

Iran 

Irak 

Jamaica 

Mauritius 

Maroc 

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) 

Republica Uniunea Myanmar 

Nicaragua 

Pakistan 

Panama 

Palau 

Samoa 

Samoa Americană 

Senegal 

Seychelles 

Siria 

Trinidad și Tobago 

Uganda 

Vanuatu  

Yemen 

Zimbabwe 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hotdririi Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicfiilor

care nu implem elteazd standarde interna{ionale de transparenlA, precum gi lista jurisdic{iilor
respectlve

l Denumirea autorului i, du d caz,, a rtici lor la elaborarea roiectuluin

Serviciul Prevenirea i Combaterea S ilirii Banilor
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitifile
u rmE rite
Proiectul hotdririi Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a

jurisdictiilor care nu implementeazd standarde intemafionale de transparentS, precum gi

lista jurisdicliilor respective a fost elaborat in vederea realizdrii prevederilor Legii nr.

21512020 cu privire la modificarea unor acte normative (legea deofshorizdrll).
Astfel, Legea nr. 21512020 cu privire la modificarea unor acte normative (legea

deofshorizdrii) prevede cd Serviciul Prevenirea qi Combaterea Spdldrii Banilor, dupd

consultarea Bdncii Nalionale a Moldovei gi a Comisiei Nalionale a PieJei Financiare, va

propune Guvemului pentru examinare gi aprobare proiectul metodologiei de stabilire a

jurisdicliilor care nu implementeazd standarde intemalionale de transparenld, precum Ei a

listei jurisdicliilor respective.
Totodatd, de menlionat c5, Legea nr. 21512020 a stabilit ca termen-limitd de ajustare a

actele normative a Guvernului in concordan{i cu legea respective 25.03.2021. Totodat6,

imperativitatea aprobdrii Hotiririi propuse rezidd in interesul statului de a nu permite

participarea la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achizilii publice Ei

concesiuni pentru persoanele juridice fondate de subiecli din jurisdiclii care nu respectd

standarde internafionale de transparenfd, in rezulatul cdrora ar putea fi prejudiciat statul.

Corespunzdtor, in conformitate cu prevederile Hotiririi Cu4ii Constitulionale nr. 7 din
04.03.2021pentru controlul constitugionalit5lii articolelor 15 alin. (2) lit. d), e), f) alin. (3),

23 alin. (3) li (6) gi articolului 26 alin. (6) - (9) din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din
7 iulie 2011 (competenyele unui Guvern al cdrui mandat a incetat) este stabilit cd "obligalia
Guvernului de a asigura transpunerea in viali a legilor, indiferent de domeniul reglementat

de acestea....nu pot fi supuse unor limiteri...". Corespunzitor, in contextul celor relatate,

a robarea roiectului us este 1m rativd ideu n in condi ile actuale.

3. Descrierea
armonizarea I

gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

isla enetet na a Uniunii Euroionale cu I la

Proiectul HotdrArii n are ca scop armonizarea legislaliei nafionale cu legislalia Uniun ii
Euro ene.

4. Princi alele revederi ale roiectului i eviden ierea elementelor noi

Metodologia de stabilire a jurisdicliilor care nu implementeazd standarde intema{iona

transparen{d, precum gi tista jurisdic}iilor respective stabilegte procedural modalitatea de

intocmire a listei jurisdic{iilor care nu implementeazd standarde internafionale de

transparen{6, care include procedura de identificare a jurisdicliei, modalitatea de

includere/excludere a unei jurisdiclii in/din lista menfionati, atribuliile autoritetilor

nalionale competente in procesul de definitivare a listei qi situaliile de elaborare qi

romovare a unor modific6ri/com letiri la listd.

le de



Metodologia are drept scop stabilirea unui mecanism de identificare gi actualizare a listei
jurisdic[iilor ce nu imple menteazl, standarde intemalionale de transparenfd. Lista
respectivd, intocmita conform metodologiei propuse, va fi folosit6 de cdtre autoritelile
competente in vederea stabilirii restricliilor de participare la proceduri de privatizare,
parteneriat public-privat, achizilii publice qi concesiuni pentru persoanele juridice fondate
de subiecli din jurisdiclii care nu respectd standarde internalionale de transparenld,
persoanelor juridice in componenla cdrora figureazd, direct sau indirect, una sau mai multe
persoane (fondatori, asocia!i, ac!ionari, administratori, beneficiari efectivi etc.) inregistrate
sau cu sediul in astfel de jurisdiclii, persoanelor juridice inregistrate in Republica Moldova
in cazul in care cotele de participare in capitalul social apa(in persoanelor juridice
inregistrate in jurisdiclii ce nu implementeazi standarde intemalionale de transparen!6, fie
persoanelor juridice in componenla cdrora figureazd, direct sau indirect, una sau mai multe
persoane (fondatori, asocia!i, acfionari, administratori, beneficiari efectivi etc.) inregistrate
sau cu reqedinlE in astfel dejurisdiclii.
5. Fundamentarea economico-fi na ncia ri
Aprobarea proiectului Hotdririi Guvernului nu presupune careva cheltuieli suplimentare
din buget.
6. Modul de incor rare a actului in cadrul normativ in vigoare
Urmare a aprobdrii proiectului propus, autoritefle publice, intreprinderile de stat qi

societd{ile comerciale cu capital public in termen de o lunl de la data intririi in vigoare a
prezentei hotdrdri, vor aduce actele sale in concordanle cu prezenta hotdrire.
7 . Avizarea gi consultarea publicl a proiectului
In conformitate cu prevederile Legii nr. 21512020, proiectul Hotdririi Guvernului cu
privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicliilor care nu implementeazd
standarde intemaJionale de transparentd, precum gi lista jurisdicJiilor respective a fost
consultat cu Banca 

^NalionalS 
a Moldovei, Comisia Nalionald a Pielei Financiare Ei

Consilierul de Nivel Inalt al Uniunii Europene in domeniul prevenirii gi combaterii spdl6rii
banilor gi fi nanfdrii terorismului.
Ulterior, prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 18-23-110-2650 din 08.04.2021, proiectul
a fost expediat spre avizare urmdtoarelor autoritdti: Cancelaria de Stat, Cancelaria de Stat
(Centrul de Armonizare a Legislaliei), Ministerul Economiei qi Infrastructurii, Ministerul
Finanlelor, Ministerul Agriculturii, Dezvolterii Regionale qi Mediului, Minisrerul
Afacerilor Exteme Ei Integrdrii Europene, Agenlia ProprietSlii Publice, Banca Nalional6 a
Moldovei, Comisia NalionalS a Piefei Financiare, Ministerul Justiliei, Centrul Nalional
Anticorup(ie.
Urmare a primei avizdri, in conformitate cu pct. 201 qi 202 din Regulamentul Guvemului,
aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr. 610/2018, Serviciul Prevenirea Ei Combaterea
Spdl6rii Banilor a remis pentru avizare repetatd, expertizi juridicd Ei expertizd anticorup{ie
c6tre aceleasi autoritAti.
corespunzdtor, ulterior avizdrii repetate, confofin pct.204 din Regulamentul Guvernului,
in cazul existenfei divergenlelor de opinii asupra unui proiect de act normativ, pentru a
ajunge la un consens in privinla acestuia, autorul convoacd o qedinfd comund
interministerial6 (interinstitufionalS). Astfel, reiegind din circumstanlele actuale, precum qi
in temeiul ct. 205 I 206 din Re ulamentul Guvemului Serviciul Prevenirea I



Combaterea Spilirii Banilor, la 03.06.2021, a lansat qedin(a interinstitufionald prin
intermediul mijloacelor electronice (mesaj electronic). Menlionim c6, in termenul de 5 zile
lucrdtoare stabilit pentru inaintarea avizelor de cetre autoritetile competente, nu au parvenit
careva obieclii Ei propuneri.
8. Constati rile expertizei anticorup{ie
Potrivit art. 34 alin. (l) 9i art. 35 din Legea nr. 10012017, proiectul Hotdririi Guvemului a

fost remis Centrului Nalional Anticoruplie, pentru a fi supus expertizei anticorupfie.
Constatirile expertizei anticorupgie au fost luate in considerare la etapa de dehnitivare a

proiectului $i reflectate in slntezd.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Potrivit art.34 alin. (l) gi art. 36 din Legea nr.l00l20l7, proiectul Hotdririi Guvernului a

fost remis Centrului de Armonizare a Legislaliei pentru a fi supus expertizei de

contabilitate. Obiecliile qi propunerile inaintate au fost luate in considerare la etapa de
definitivare a proiectului qi reflectate in tabelul de sintezS.

10. Constatirile expertizei juridice
Potrivit art. 34 alin. ( I ) qi art. 37 din Legea nr. 10012011 privind actele normative, proiectul

de lege a fost remis Ministerului Justiliei pentru efectuarea expertizei juridice. Ministerul
Justitiei, la etapa de avizare primard si repetati, nt a prezentat aviz.

"DDirector SPCSB Yasile $ARCO


