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Ghid 

privind politicile și procedurile legate de gestionarea conformității 
și rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de 
conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului în temeiul articolului 8 și al capitolului VI din 
Directiva (UE) 2015/849 
 
 
 



 

 

1. Obligații de conformare și raportare 

Statutul ghidului 

1. Prezentul document conține ghidul publicat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/20101. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, 
autoritățile competente și instituțiile de credit sau financiare trebuie să depună toate eforturile 
necesare pentru a respecta ghidul. 

2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de 
supraveghere în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care 
ar trebui aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se aplică 
ghidul, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, 
trebuie să se conformeze prin integrarea acestuia în practicile lor, după caz (de exemplu, prin 
modificarea cadrului juridic sau a procedurilor lor de supraveghere), inclusiv în cazurile în care 
ghidul se adresează în principal instituțiilor. 

Cerințe de raportare 

3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, 
autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se 
conformeze prezentului ghid sau, în caz contrar, să prezinte motivele neconformării, până la 
21.11.2022. În lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile 
competente nu s-au conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe 
site-ul ABE, cu mențiunea „EBA/GL/2022/05”. Notificările trebuie transmise de persoane care au 
autoritatea de a raporta cu privire la conformare, în numele autorităților competente din care fac 
parte. Orice schimbare cu privire la situația conformării trebuie adusă, de asemenea, la cunoștința 
ABE. 

4. Notificările se publică pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3). 

 

1 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de 
abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 



 

 

2. Obiect, domeniu de aplicare și 
definiții 

Obiectul și domeniul de aplicare 

5. Prezentul ghid specifică rolul, sarcinile și responsabilitățile coordonatorului funcției de 
conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, ale organului de 
conducere și ale directorului executiv responsabil de conformitatea în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și politicile, controalele și procedurile interne, 
astfel cum se menționează la articolele 8, 45 și 46 din Directiva (UE) 2015/849. 

6. Prezentul ghid se aplică instituțiilor de credit sau financiare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 2015/849. Prezentul ghid se aplică tuturor 
structurilor existente ale organelor de conducere, indiferent de sistemul de administrare utilizat 
(un sistem de administrare unitar și/sau dualist și/sau un alt sistem), în toate statele membre. 

7. Termenii „organ de conducere în funcția sa de conducere” și „organ de conducere în 
funcția sa de supraveghere” sunt utilizați în prezentul ghid fără a face referire la vreo structură de 
administrare a activității, iar trimiterile la funcția de conducere (executivă) sau la funcția de 
supraveghere (neexecutivă) trebuie înțelese ca fiind valabile pentru organele sau membrii 
organului de conducere responsabili de funcția respectivă în conformitate cu legislația națională. 
Legislația națională privind societățile poate conține dispoziții specifice cu privire la organul de 
conducere, iar prezentul ghid se aplică fără a aduce atingere acestor dispoziții. 

Destinatarii 

8. Prezentul ghid se adresează autorităților competente prevăzute la articolul 4 alineatul (2) 
litera (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. Acesta se adresează, de asemenea, instituțiilor de 
credit sau financiare, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 
2015/849, care sunt operatori din sectorul financiar menționați la articolul 4 alineatul (1a) din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. 

Definiții 

9. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, termenii utilizați și definiți în Directiva 
(UE) 2015/849 au același înțeles în prezentul ghid. În plus, în sensul prezentului ghid, se aplică 
următoarele definiții: 

Organ de conducere 
înseamnă organul sau organele unei 
instituții de credit sau financiare, numite 
în conformitate cu dreptul intern, care 
sunt împuternicite să stabilească 



 

 

strategia, obiectivele și direcția generală a 
instituției de credit sau financiare și care 
supraveghează și monitorizează procesul 
decizional al conducerii, incluzând 
persoanele care conduc în mod efectiv 
activitatea instituției respective. 

Organ de conducere în funcția sa de supraveghere înseamnă organul de conducere care 
acționează în rolul său de supraveghere și 
monitorizare a procesului decizional al 
conducerii. 

Organ de conducere în funcția sa de conducere înseamnă organul de conducere care 
acționează în rolul său de administrare 
curentă a instituției de credit sau 
financiare. 

  



 

 

3. Punere în aplicare 

Data aplicării 

10. Prezentul ghid se aplică de la 1 decembrie 2022. 

 



 

 

4. Ghid 

4.1 Rolul și responsabilitățile organului de conducere în 
combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și ale 
directorului executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului 

11. Organul de conducere trebuie să fie responsabil de aprobarea strategiei globale a instituției 
de credit sau financiare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului 
(CSB/CFT), precum și de supravegherea punerii în aplicare a acesteia. În acest scop, acesta trebuie 
să dețină, în mod colectiv, cunoștințele, competențele și experiența corespunzătoare pentru a 
putea înțelege riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului legate de activitățile și 
modelul de afaceri ale instituției de credit sau financiare, inclusiv cunoștințe privind cadrul juridic 
și de reglementare național referitor la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. 

4.1.1 Rolul organului de conducere în funcția sa de supraveghere în cadrul CSB/CFT 

12. Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să fie responsabil de 
supravegherea și monitorizarea punerii în aplicare a cadrului de administrare a activității și de 
control intern pentru a asigura conformitatea cu cerințele aplicabile în contextul prevenirii spălării 
banilor și a finanțării terorismului (SB/FT). 

13. Pe lângă dispozițiile prevăzute în ghidurile AES privind cadrul de administrare a activității2, 
după caz, organul de conducere al unei instituții de credit sau financiare, în funcția sa de 
supraveghere, trebuie: 

a) să fie informat cu privire la rezultatele evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului la nivelul întregii activități; 

b) să supravegheze și să monitorizeze măsura în care politicile și procedurile de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului sunt adecvate și eficace având în vedere riscurile de 
spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care este expusă instituția de credit sau 
financiară, precum și să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că sunt luate măsuri de 
remediere, dacă este necesar; 

c) cel puțin o dată pe an, să revizuiască raportul de activitate al coordonatorului funcției de 
conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și să obțină 
mai frecvent actualizări intermediare pentru activitățile care expun instituția de credit sau 
financiară la riscuri crescute de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; 

 

2 Ghidul ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei 2013/36/UE: EBA/GL/2021/05; Ghidul ESMA 
cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind funcția de asigurare a conformității: ESMA35-36-1946; Ghidul 
EIOPA privind sistemul de guvernanță: EIOPA-BoS-14/253 RO 



 

 

d) cel puțin o dată pe an, să evalueze funcționarea eficace a funcției de conformitate în materie 
de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv prin luarea în considerare a 
concluziilor auditurilor interne și/sau externe legate de combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului care au fost efectuate, inclusiv în ceea ce privește caracterul adecvat al 
resurselor umane și tehnice alocate coordonatorului funcției de conformitate în materie de 
CSB/CFT. 

14. Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să se asigure că membrul 
organului de conducere menționat în secțiunea 4.1.3 sau, după caz, directorul executiv menționat 
în secțiunea 4.1.4, care este responsabil de punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2015/849: 

a) deține cunoștințele, competențele și experiența necesare pentru a identifica, a evalua și a 
gestiona riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care este expusă instituția 
de credit sau financiară, precum și punerea în aplicare a politicilor, controalelor și procedurilor 
de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului; 

b) cunoaște bine modelul de afaceri al instituției de credit sau financiare și sectorul în care aceasta 
își desfășoară activitatea, precum și măsura în care acest model de afaceri expune instituția de 
credit sau financiară la riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; 

c) este informat în timp util cu privire la deciziile care pot afecta riscurile la care este expusă 
instituția de credit sau financiară. 

15. Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să aibă acces la date și 
informații suficient de detaliate și de calitate acceptabilă și să le ia în considerare pentru a-i permite 
să își îndeplinească, în mod eficace, funcțiile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului. Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie, cel puțin, să aibă acces 
direct și în timp util la raportul de activitate al coordonatorului funcției de conformitate în materie 
de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, la raportul funcției de audit intern, la 
constatările și observațiile auditorilor externi, după caz, precum și la constatările autorității 
competente, la comunicările relevante cu unitatea de informații financiare (FIU) și la măsurile de 
supraveghere sau sancțiunile impuse. 

4.1.2 Rolul organului de conducere în funcția sa de conducere în cadrul CSB/CFT 

16. În ceea ce privește politicile, controalele și procedurile interne menționate la articolul 8 
alineatele (3) și (4) din Directiva (UE) 2015/849, organul de conducere al unei instituții de credit sau 
financiare în funcția sa de conducere trebuie: 

a) să pună în aplicare structura organizatorică și operațională adecvată și eficace, necesară pentru 
a respecta strategia de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului adoptată de 
organul de conducere, acordând o atenție deosebită autorității suficiente și caracterului 
adecvat ale resurselor umane și tehnice alocate funcției de coordonator al funcției de 
conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv 



 

 

necesitatea existenței unei unități speciale de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului care să îl ajute pe coordonatorul funcției de conformitate în materie de CSB/CFT; 

b) să asigure punerea în aplicare a politicilor și procedurilor interne de combatere a spălării banilor 
și a finanțării terorismului; 

c) să revizuiască raportul de activitate al coordonatorului funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, cel puțin o dată pe an; 

d) să asigure raportarea adecvată, în timp util și suficient de detaliată cu privire la CSB/CFT către 
autoritatea competentă; 

e) în cazul în care funcțiile operaționale ale coordonatorului funcției de conformitate în materie 
de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului sunt externalizate, să asigure 
conformitatea cu ghidurile AES privind acordurile de externalizare3 și cu ghidurile AES privind 
cadrul de administrare a activității4, după caz, precum și să primească rapoarte periodice din 
partea furnizorului de servicii pentru informarea organului de conducere. 

4.1.3 Identificarea membrului organului de conducere responsabil de combaterea 
spălării banilor și a finanțării terorismului 

17. Membrul organului de conducere care urmează să fie identificat în conformitate cu 
articolul 46 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 trebuie, în special, să aibă suficiente 
cunoștințe, competențe și experiență în ceea ce privește riscurile de spălare a banilor și de finanțare 
a terorismului și punerea în aplicare a politicilor, controalelor și procedurilor de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, precum și să cunoască bine modelul de afaceri al instituției de 
credit sau financiare și sectorul în care își desfășoară activitatea instituția de credit sau financiară. 

18. Membrul organului de conducere menționat la articolul 46 alineatul (4) din Directiva (UE) 
2015/849 trebuie să dedice suficient timp și să dispună de resurse suficiente pentru a-și îndeplini 
în mod eficace sarcinile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Acesta 
trebuie să raporteze în mod cuprinzător cu privire la sarcinile sale, astfel cum se menționează în 
secțiunea 4.1.5, și să informeze periodic, dacă este necesar și fără întârzieri nejustificate, organul 
de conducere în funcția sa de supraveghere. 

4.1.4 Identificarea unui director executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului în cazul în care nu există niciun organ de conducere 

19. În cazul în care nu există un organ de conducere, instituția de credit sau financiară trebuie 
să numească un director executiv care să fie responsabil, în ultimă instanță, de punerea în aplicare 
a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 

 

3 Ghidul ABE privind externalizarea: EBA/GL/2019/02; Ghidul EIOPA privind externalizarea către furnizorii de servicii 
cloud: EIOPA-BoS-20-002; Ghidul ESMA privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud: ESMA50-157-2403 
4  Ghidul ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei 2013/36/UE, EBA/GL/2021/05 din 
2 iulie 2021. 



 

 

2015/849 și care să dispună de suficient timp, resurse și autoritate pentru a-și îndeplini sarcinile în 
mod eficace. 

20. Directorul executiv menționat la punctul 19 trebuie să aibă suficiente cunoștințe, 
competențe și experiență în ceea ce privește riscurile de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului și punerea în aplicare a politicilor, controalelor și procedurilor de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, precum și să cunoască bine modelul de afaceri al instituției de 
credit sau financiare și sectorul în care își desfășoară activitatea instituția de credit sau financiară. 
În plus, trebuie să i se acorde suficient timp, resurse și autoritate pentru a-și îndeplini sarcinile în 
mod eficace. 

4.1.5 Sarcinile și rolul membrului organului de conducere sau ale directorului executiv 
responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 

21. Fără a aduce atingere responsabilității globale și colective a organului de conducere, la 
numirea membrului organului de conducere sau a directorului executiv menționat la punctele 17 și 
19, instituțiile de credit sau financiare trebuie să identifice și să țină seama de potențialele conflicte 
de interese, precum și să ia măsuri pentru evitarea sau atenuarea acestora. 

22. Membrul organului de conducere sau, în cazul în care este desemnat, directorul executiv 
responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să se asigure că 
întregul organ de conducere sau conducerea executivă, în cazul în care nu există niciun organ de 
conducere, este conștientă de impactul riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului 
asupra profilului lor de risc la nivelul întregii activități. Printre responsabilitățile membrului 
organului de conducere sau, în cazul în care este desemnat, ale directorului executiv responsabil 
de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi 
revin, astfel cum se menționează la articolul 46 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, și în 
special în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor, controalelor și procedurilor de atenuare 
și gestionare eficace a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, astfel cum se 
menționează la articolul 8 din directivă, trebuie să se numere cel puțin: 

a) asigurarea faptului că politicile, procedurile și măsurile de control intern în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului sunt adecvate și proporționale, ținând 
seama de caracteristicile instituției de credit sau financiare și de riscurile de spălare a banilor și 
de finanțare a terorismului la care este expusă aceasta; 

b) efectuarea, împreună cu organul de conducere, a unei evaluări a oportunității numirii unui 
coordonator al funcției de conformitate în materie de CSB/CFT, separat la nivelul conducerii, 
astfel cum se menționează în secțiunea 4.2.2.; 

c) sprijinirea organului de conducere în evaluarea necesității existenței unei unități speciale de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care să îl ajute pe coordonatorul funcției 
de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului la 
îndeplinirea funcțiilor sale, ținând seama de amploarea și complexitatea operațiunilor 
instituției de credit sau financiare și de expunerea la riscurile SB/FT. Personalul din cadrul 



 

 

acestei unități trebuie să dețină expertiza, competențele și cunoștințele necesare pentru a-l 
ajuta pe coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului, care trebuie să fie implicat în procesul de recrutare; 

d) asigurarea faptului că există rapoarte periodice către organul de conducere cu privire la 
activitățile desfășurate de coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului și că organului de conducere i se furnizează informații 
și date suficient de cuprinzătoare și în timp util cu privire la riscurile de spălare a banilor și de 
finanțare a terorismului și la conformitatea în materie de CSB/CFT, care sunt necesare pentru a 
permite organului de conducere să își îndeplinească rolul și funcțiile care i-au fost încredințate. 
Aceste informații trebuie să includă, de asemenea, angajamentele instituției de credit sau 
financiare față de autoritatea națională competentă și comunicările cu FIU, fără a aduce 
atingere confidențialității rapoartelor de tranzacții suspecte (RTS), precum și constatările 
autorității competente referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului împotriva 
instituției de credit sau financiare, inclusiv măsurile sau sancțiunile impuse; 

e) informarea organului de conducere cu privire la problemele și încălcările grave sau 
semnificative legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și 
recomandarea de acțiuni pentru remedierea acestora; 

f) asigurarea faptului că coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului (i) are acces direct la toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale, (ii) dispune de suficiente instrumente și resurse umane și 
tehnice pentru a putea îndeplini în mod adecvat sarcinile care i-au fost atribuite și (iii) este bine 
informat cu privire la incidentele și deficiențele legate de combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului, identificate de sistemele de control intern și de autoritățile naționale și, 
în cazul grupurilor, de autoritățile de supraveghere străine. 

23. Membrul organului de conducere sau, în cazul în care este desemnat, directorul executiv 
responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie principalul punct 
de contact din cadrul conducerii pentru coordonatorul funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În plus, membrul organului de conducere 
sau, în cazul în care este desemnat, directorul executiv responsabil de combaterea spălării banilor 
și a finanțării terorismului trebuie să se asigure că preocupările legate de combaterea spălării 
banilor și a finanțării terorismului, pe care le are coordonatorul funcției de conformitate în materie 
de CSB/CFT, sunt rezolvate în mod corespunzător și, în cazul în care acest lucru nu este posibil, sunt 
luate în considerare în mod corespunzător de către organul de conducere în funcția sa de conducere 
sau de către conducerea executivă, după caz. Dacă organul de conducere în funcția sa de conducere 
sau, după caz, conducerea executivă decide să nu urmeze recomandarea coordonatorului funcției 
de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, aceasta 
trebuie să își justifice și să înregistreze decizia în mod corespunzător, având în vedere riscurile și 
preocupările exprimate de coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului. În cazul unui incident semnificativ, coordonatorul funcției 



 

 

de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să 
aibă acces direct la organul de conducere în funcția sa de supraveghere. 

4.2 Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de 
conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului 

4.2.1. Numirea coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului 

24. Atunci când decide cu privire la numirea coordonatorului funcției de conformitate în 
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în conformitate cu articolul 8 
alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, organul de conducere trebuie să țină seama de amploarea 
și complexitatea operațiunilor instituției de credit sau financiare și de expunerea sa la riscurile de 
spălare a banilor și de finanțare a terorismului în conformitate cu criteriile prevăzute în secțiunea 
4.2.2. 

25. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să fie numit la nivelul conducerii. Acesta trebuie să aibă o autoritate 
suficientă pentru a propune, din proprie inițiativă, toate măsurile necesare sau adecvate pentru a 
asigura conformitatea și eficacitatea măsurilor interne de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului către organul de conducere în funcția sa de supraveghere și de conducere. 

26. În cazul în care coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului este numit în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Directiva 
(UE) 2015/849, organul de conducere trebuie să stabilească dacă rolul respectiv va fi îndeplinit cu 
normă întreagă sau dacă poate fi îndeplinit de un angajat sau de un director, în plus față de funcțiile 
sale existente în cadrul instituției de credit sau financiare. 

27. În cazul în care funcțiile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere 
a spălării banilor și a finanțării terorismului urmează să fie încredințate unui director sau unui 
angajat care are deja alte sarcini sau funcții în cadrul instituției de credit sau financiare, organul de 
conducere trebuie să identifice și să ia în considerare posibilele conflicte de interese, precum și să 
ia măsurile necesare pentru a le evita sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a le gestiona. 
Organul de conducere trebuie să se asigure că persoana respectivă poate aloca suficient timp 
funcțiilor de coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului. 

28. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să se pună la dispoziția autorității competente și a unității de 
informații financiare, la cerere, și, prin urmare, trebuie, în mod normal, să fie contractat și să lucreze 
în țara în care este stabilită instituția de credit sau financiară. 



 

 

29. În cazul în care acest lucru este proporțional cu riscul de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului la care este expusă instituția de credit sau financiară și în măsura în care acest lucru 
este permis de legislația națională, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere 
a spălării banilor și a finanțării terorismului poate fi contractat pentru a lucra în altă jurisdicție. În 
aceste cazuri, instituția de credit sau financiară trebuie să dispună de sistemele și controalele 
necesare pentru a se asigura că coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului are acces la toate informațiile și sistemele necesare 
pentru a-și îndeplini sarcinile, precum și că acesta este disponibil pentru a se întâlni fără întârziere 
cu unitatea de informații financiare locală și cu autoritatea competentă. Instituția de credit sau 
financiară trebuie, de asemenea, să fie în măsură să demonstreze autorității sale competente că 
măsurile pe care le-a pus în aplicare în acest sens sunt adecvate și eficace. 

30. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să fie în măsură să atribuie și să delege sarcinile sale, astfel cum sunt 
prevăzute în secțiunea 4.2.4, altor directori și angajați care acționează sub îndrumarea și 
supravegherea sa, cu condiția ca responsabilitatea finală pentru îndeplinirea efectivă a acestor 
sarcini să revină coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor 
și a finanțării terorismului. 

31. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să facă parte din a doua linie de apărare și, ca atare, să facă parte 
dintr-o funcție independentă și trebuie îndeplinite următoarele condiții: 

a) Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului trebuie să fie independent de liniile sau unitățile de activitate pe care le 
controlează și nu poate fi subordonat unei persoane care are responsabilitatea de a gestiona 
oricare dintre aceste linii sau unități de activitate. 

b) Instituția de credit sau financiară a instituit proceduri interne pentru a se asigura că 
coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului are, în orice moment, acces nerestricționat și direct la toate informațiile necesare 
pentru exercitarea funcției sale. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie singurul responsabil de 
decizia cu privire la informațiile de care are nevoie în acest sens. 

c) În cazul unui incident semnificativ, coordonatorul funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie în măsură să raporteze și 
să aibă acces direct la organul de conducere în funcția sa de supraveghere sau la conducerea 
executivă, în cazul în care nu există niciun organ de conducere. 



 

 

4.2.2. Criterii de proporționalitate pentru numirea unui coordonator separat al funcției 
de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului 

32. O instituție de credit sau financiară trebuie să numească un coordonator separat al funcției 
de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, cu excepția 
cazului în care este o întreprindere unipersonală sau are un număr foarte limitat de angajați sau a 
cazului în care motivele prevăzute la punctul 33 justifică lipsa unei astfel de numiri. 

33. Atunci când organul de conducere decide să nu numească un coordonator separat al 
funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, 
motivele trebuie să fie justificate și documentate și să se refere, în mod explicit, cel puțin la 
următoarele criterii: 

a) natura activității instituției de credit sau financiare și riscurile de spălare a banilor și de finanțare 
a terorismului asociate acesteia, ținând seama de expunerea sa geografică, de baza de clienți, 
de canalele de distribuție și de oferta de produse și servicii; 

b) dimensiunea operațiunilor sale în jurisdicția respectivă, numărul clienților săi, numărul și 
volumul tranzacțiilor sale, precum și numărul angajaților săi cu normă întreagă alocați; 

c) forma juridică a instituției de credit sau financiare, inclusiv dacă instituția de credit sau 
financiară face parte dintr-un grup. 

34. În cazul în care nu este numit un coordonator separat al funcției de conformitate în materie 
de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, instituția de credit sau financiară trebuie 
să organizeze îndeplinirea sarcinilor coordonatorului funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (vezi secțiunea 4.2.4 de mai jos privind 
Sarcinile și rolul coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor 
și a finanțării terorismului) fie de către membrul organului de conducere, astfel cum se menționează 
în secțiunea 4.1.3, fie de către directorul executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului, astfel cum se menționează în secțiunea 4.1.4, fie prin externalizarea 
funcțiilor operaționale, astfel cum se menționează în secțiunea 4.2.6, sau printr-o combinare a 
opțiunilor anterioare. 

35. Atunci când coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului acționează pentru două sau mai multe entități din cadrul grupului 
sau are alte sarcini, instituția de credit sau financiară trebuie să se asigure că aceste numiri multiple 
permit în continuare coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului să își exercite funcțiile în mod eficace. Coordonatorul funcției de 
conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului are posibilitatea 
să lucreze pentru entități diferite numai dacă entitățile fac parte din același grup. Cu toate acestea, 



 

 

având în vedere natura specifică a sectorului organismelor de plasament colectiv5, coordonatorul 
funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului poate 
deservi mai multe fonduri. 

4.2.3. Adecvare, competențe și expertiză 

36. În ceea ce privește procesul de verificare a angajaților, menționat la articolul 8 alineatul (4) 
litera (a) din Directiva (UE) 2015/849, instituțiile de credit sau financiare trebuie, înainte de numire, 
să evalueze dacă un coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului deține: 

a) reputația, onestitatea și integritatea necesare pentru exercitarea funcției sale; 

b) competențele și expertiza corespunzătoare în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului, inclusiv cunoașterea cadrului juridic și de reglementare aplicabil în 
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și punerea în 
aplicare a politicilor, controalelor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului; 

c) cunoștințe suficiente și o înțelegere suficientă a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului asociate modelului de afaceri al instituției de credit sau financiare pentru a-și 
exercita funcția în mod eficace; 

d) experiență relevantă în ceea ce privește identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor de 
spălare a banilor și de finanțare a terorismului și 

e) timp și vechime suficiente pentru a-și exercita funcțiile în mod eficace, independent și 
autonom. 

37. Instituțiile de credit sau financiare trebuie să se asigure că funcția de conformitate în 
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului funcționează în permanență, ca 
parte a gestionării generale a continuității activității. Aceasta ar trebui să prevadă posibilitatea ca 
un coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului să își întrerupă funcțiile, precum și disponibilitatea unui delegat cu competențele și 
expertiza corespunzătoare pentru a prelua funcțiile coordonatorului funcției de conformitate în 
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în cazul în care acesta este absent 
pentru o perioadă de timp sau în cazul în care integritatea coordonatorului funcției de conformitate 
în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului este pusă sub semnul 
întrebării. 

 

5 Un organism de plasament colectiv sau un OPC înseamnă un OPCVM, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) 
din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), sau un FIA (fond 
de investiții alternative), astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE. 



 

 

4.2.4. Sarcinile și rolul coordonatorului funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului 

38. Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie clar definite și documentate. 

a. Elaborarea unui cadru de evaluare a riscurilor 

39. În ceea ce privește identificarea și evaluarea riscurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) 
din Directiva (UE) 2015/849, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să elaboreze și să mențină un cadru de evaluare 
a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pentru evaluările la nivel individual și 
la nivelul întregii activități ale riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în 
conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului6. 

40. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să raporteze rezultatele evaluării riscurilor de spălare a banilor și de 
finanțare a terorismului la nivelul întregii activități și la nivel individual către organul de conducere, 
prin intermediul membrului organului de conducere sau al directorului executiv responsabil de 
combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, sau direct, dacă va considera necesar. 
Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului trebuie să propună organului de conducere măsurile care trebuie luate pentru a 
atenua aceste riscuri. Lansarea unui nou produs sau serviciu sau modificarea semnificativă a celor 
existente, dezvoltarea unei noi piețe sau desfășurarea de noi activități nu ar trebui inițiată până 
când nu sunt disponibile și puse în aplicare în mod eficace resursele adecvate pentru înțelegerea și 
gestionarea riscurilor asociate. 

b. Elaborarea de politici și proceduri 

41. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să se asigure că politici și proceduri adecvate sunt instituite, 
actualizate și puse în aplicare în mod eficace și permanent. Politicile și procedurile trebuie să fie 
proporționale cu riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pe care instituția de 
credit sau financiară le-a identificat. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie cel puțin: 

a) să stabilească politicile și procedurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului 
care urmează să fie adoptate de instituția de credit sau financiară, precum și controalele și 
sistemele care trebuie puse în aplicare în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Directiva (UE) 
2015/849; 

 

6 Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/GL/2021/02 



 

 

b) să se asigure că politicile și procedurile de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului sunt puse în aplicare în mod eficace de către instituția de credit sau financiară, 
astfel cum se explică în secțiunea d privind monitorizarea conformității; 

c) să se asigure că politicile și procedurile de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului sunt revizuite periodic și modificate sau actualizate, dacă este necesar; 

d) să propună modalități de abordare a modificărilor cerințelor juridice sau de reglementare sau 
ale riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și modalități optime de 
abordare a deficiențelor sau lacunelor identificate prin activități de monitorizare sau de 
supraveghere. 

42. Politicile, controalele și procedurile menționate la articolul 8 alineatul (4) din Directiva (UE) 
2015/849 trebuie să includă cel puțin următoarele: 

a) metodologia de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul 
întregii activități și la nivel individual; 

b) măsurile de precauție privind clientela, inclusiv cele prevăzute de Ghidul revizuit al ABE privind 
factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului7, precum și un proces de 
acceptare a clienților, astfel cum se explică mai jos în secțiunea c privind clienții, în special 
pentru clienții cu grad ridicat de risc; 

c) raportarea internă (analiza tranzacțiilor neobișnuite) și transmiterea RTS către FIU; 

d) păstrarea evidențelor și 

e) dispoziții pentru monitorizarea conformității în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului, în conformitate cu secțiunea d privind monitorizarea conformității. 

c. Clienți, inclusiv clienți cu grad ridicat de risc 

43. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie consultat înainte de luarea unei decizii finale de către conducerea 
executivă cu privire la integrarea noilor clienți cu grad ridicat de risc sau la menținerea relațiilor de 
afaceri cu clienții cu grad ridicat de risc, în conformitate cu politicile interne bazate pe riscuri, în 
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, ale instituției de credit sau 
financiare, în special în situațiile în care aprobarea conducerii executive este impusă în mod explicit 
în temeiul Directivei (UE) 2015/849. În cazul în care conducerea executivă decide să nu urmeze 
recomandările coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor 
și a finanțării terorismului, aceasta trebuie să își consemneze în mod corespunzător decizia și să 

 

7 Ghid în temeiul articolului 17 și articolului 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 cu privire la măsurile de precauție 
privind clientela și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează 
riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale 
(„Ghid privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”): EBA/GL/2021/02 



 

 

abordeze modul în care propune să atenueze riscurile sesizate de coordonatorul funcției de 
conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. 

d. Monitorizarea conformității 

44. Ca o a doua linie de apărare, coordonatorul funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie responsabil de monitorizarea 
conformității măsurilor, politicilor, controalelor și procedurilor puse în aplicare de instituția de 
credit sau financiară cu obligațiile instituției respective în ceea ce privește combaterea spălării 
banilor și a finanțării terorismului. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere 
a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie, de asemenea, să supravegheze aplicarea 
efectivă a controalelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, aplicate de 
liniile de activitate și de unitățile interne (prima linie de apărare). 

45. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să se asigure că acest cadru de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului este actualizat atunci când este necesar și, în orice caz, atunci când sunt 
depistate deficiențe, apar noi riscuri sau cadrul juridic sau de reglementare s-a modificat. 

46. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să recomande organului de conducere măsurile corective care 
trebuie luate pentru a remedia deficiențele identificate în cadrul de combatere a spălării banilor și 
a finanțării terorismului al instituției de credit sau financiare, inclusiv deficiențele identificate de 
autoritățile competente sau de auditorii interni sau externi. 

e. Raportarea către organul de conducere 

47. Coordonatorul funcției de conformitate trebuie să ofere consultanță organului de 
conducere cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a asigura conformitatea cu legile, 
normele, reglementările și standardele aplicabile și trebuie să furnizeze propria evaluare a 
posibilului impact al modificărilor produse în mediul juridic sau de reglementare asupra activităților 
și cadrului de conformitate al instituției de credit sau financiare. 

48. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să aducă la cunoștința membrului organului de conducere sau a 
directorului executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului: 

a) domeniile în care trebuie pusă în aplicare sau îmbunătățită funcționarea controalelor privind 
combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului; 

b)  îmbunătățirile corespunzătoare propuse în legătură cu punctul (a) de mai sus; 

c) un raport intermediar privind programele de remediere semnificative, cel puțin o dată pe an, 
ca parte a raportului de activitate menționat la punctul 50 și în mod ad-hoc sau periodic, în 
funcție de îmbunătățiri, pentru a furniza informații cu privire la nivelul de expunere la riscurile 



 

 

de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și cu privire la măsurile luate sau 
recomandate pentru reducerea și gestionarea eficace a acestor riscuri; 

d)  dacă resursele umane și tehnice alocate funcției de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului sunt insuficiente și ar trebui consolidate. 

49. Instituția de credit sau financiară trebuie să fie pregătită să transmită autorității 
competente o copie a raportului de activitate menționat la punctul 50. 

50.  Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să elaboreze un raport de activitate cel puțin o dată pe an. Raportul 
de activitate trebuie să fie proporțional cu amploarea și natura activităților instituției de credit sau 
financiare. Raportul de activitate se poate baza, după caz, pe informațiile deja transmise 
autorităților naționale competente sub forma altor rapoarte. Raportul de activitate trebuie să 
conțină cel puțin următoarele informații: 

 

1) Cu privire la evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: 

a) un rezumat al principalelor constatări ale evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare 
a terorismului la nivelul întregii activități, astfel cum se menționează la articolul 8 din Directiva 
(UE) 2015/849, în cazul în care o astfel de actualizare a fost efectuată în ultimul an, precum și 
o informare din care să rezulte dacă autoritatea competentă a solicitat sau nu să-i fie transmisă 
pentru anul de raportare;8 

b) descrierea modificărilor legate de metoda pe care instituția de credit sau financiară o utilizează 
pentru a evalua profilul individual de risc al clientului, evidențiind modul în care o astfel de 
modificare este aliniată la evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, 
efectuată de instituția de credit sau financiară la nivelul întregii activități; 

c) clasificarea clienților în funcție de categoria de risc, inclusiv numărul de dosare ale clienților, pe 
categorii de risc, pentru care nu au fost efectuate încă revizuiri și actualizări ale măsurilor de 
precauție privind clientela; 

d) informații și date statistice privind: 

i) numărul de tranzacții neobișnuite identificate; 

ii) numărul de tranzacții neobișnuite analizate; 

iii) numărul de rapoarte de tranzacții sau activități suspecte transmise 
către unitatea de informații financiare (diferențiat în funcție de țara în 
care se desfășoară activitatea); 

iv) numărul de relații cu clienții încheiate de instituția de credit sau 
financiară din cauza preocupărilor legate de combaterea spălării 

 

8 La efectuarea evaluărilor riscurilor, vă rugăm să consultați Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de 
finanțare a terorismului (EBA/GL/2021/02) 



 

 

banilor și a finanțării terorismului; 

v) numărul de cereri de informații primite din partea unităților de 
informații financiare, a instanțelor judecătorești și a autorităților de 
aplicare a legii. 

 

2) Cu privire la resurse: 

e) o scurtă descriere a structurii organizației în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului și, după caz, a modificărilor semnificative efectuate în ultimul an și a 
motivelor care au stat la baza acestora; 

f) o scurtă descriere a resurselor umane și tehnice alocate funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului de către instituția de credit sau 
financiară; 

g) dacă este cazul, lista proceselor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care 
au fost externalizate, împreună cu o descriere a supravegherii efectuate de instituția de credit 
sau financiară cu privire la activitățile respective. 

 

3) Cu privire la politici și proceduri: 

h) un rezumat al măsurilor importante luate și al procedurilor adoptate în cursul anului, inclusiv o 
scurtă descriere a recomandărilor, problemelor, deficiențelor și neregulilor identificate în anul 
raportării; 

i) descrierea acțiunilor de monitorizare a conformității întreprinse pentru a evalua aplicarea 
politicilor, controalelor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului 
ale instituției de credit sau financiare de către angajații, agenții, distribuitorii și furnizorii de 
servicii ai instituției respective, precum și adecvarea instrumentelor de monitorizare utilizate 
de instituția de credit sau financiară în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării 
terorismului; 

j) descrierea activităților de formare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului care au fost finalizate și a planului de formare pentru anul următor; 

k) un plan de activități al funcției de coordonator al funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru anul următor; 

l) constatările auditurilor interne și externe relevante pentru combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului și progresele înregistrate de instituția de credit sau financiară în 
rezolvarea acestor constatări; 

m) activitățile de supraveghere, inclusiv comunicările cu instituția de credit sau financiară, 
desfășurate de autoritatea competentă, rapoartele prezentate, încălcările identificate și 
sancțiunile impuse, împreună cu modul în care instituția de credit sau financiară se angajează 
să remedieze încălcările identificate și stadiul în care se află măsurile de remediere, fără a aduce 



 

 

atingere niciunui alt raport periodic care ar putea fi necesar în cazul unei activități de 
supraveghere sau al unor măsuri de remediere. 

f. Raportarea tranzacțiilor suspecte 

51. În ceea ce privește obligația coordonatorului funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în temeiul articolului 33 alineatul (2) din 
Directiva (UE) 2015/849, de a transmite informațiile menționate la alineatul (1) de la articolul 
respectiv, acesta trebuie să se asigure că membrii personalului a căror asistență este solicitată 
pentru îndeplinirea unor aspecte ale acestei funcții au competențele, cunoștințele și capacitatea de 
a contribui la această sarcină. Trebuie să se acorde atenția cuvenită sensibilității și confidențialității 
informațiilor care pot fi divulgate și obligațiilor de nedivulgare pe care trebuie să le respecte 
instituția de credit sau financiară. 

52. Atunci când coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului transmite informații către unitatea de informații financiare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849, acesta trebuie să se asigure 
că informațiile sunt transmise în mod eficace într-un format și prin mijloace care respectă 
orientările emise de unitatea națională de informații financiare. Ca parte a rolului său în temeiul 
dispoziției respective, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului trebuie: 

a) să înțeleagă funcționarea și modul de concepere a sistemului de monitorizare a tranzacțiilor, 
inclusiv scenariile acoperite în funcție de riscurile de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului la care instituția de credit sau financiară este expusă, precum și procedurile interne 
de gestionare a alertelor; 

b) să primească rapoarte de la angajații, agenții sau distribuitorii instituției de credit sau financiare 
sau rapoarte generate în alt mod de sistemele instituției de credit sau financiare, cu privire la 
cunoștințe sau suspiciuni legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului sau cu privire 
la faptul că o persoană este posibil să fi fost, este sau ar putea fi implicată în spălarea banilor și 
finanțarea terorismului; 

c) să se asigure că aceste rapoarte sunt luate în considerare cu promptitudine, astfel încât să se 
stabilească dacă există cunoștințe sau suspiciuni conform cărora fondurile provin din activități 
infracționale, inclusiv din spălarea banilor și din finanțarea terorismului, sau dacă o persoană 
este posibil să fi fost, este sau ar putea fi implicată în spălarea banilor și finanțarea terorismului; 
de asemenea, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului trebuie să stabilească, să documenteze și să pună în aplicare 
un proces de stabilire a priorităților pentru rapoartele interne primite, astfel încât rapoartele 
interne referitoare la situații de risc ridicat să fie tratate cu urgența necesară; 

d) atunci când evaluează rapoartele primite, să păstreze o evidență a tuturor evaluărilor 
efectuate, precum și a oricărui feedback primit ulterior de la unitatea de informații financiare, 
pentru a îmbunătăți depistarea viitoarelor tranzacții suspecte; 



 

 

e) să se asigure că orice cunoștințe sau suspiciuni legate de spălarea banilor și finanțarea 
terorismului sau de implicarea unei persoane în spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt 
raportate prompt unității de informații financiare, prezentând împreună cu raportul faptele, 
evenimentele sau informațiile și documentele necesare pentru a justifica suspiciunea sau 
exemplele de motive întemeiate de suspiciune de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului; 

f) să asigure un răspuns prompt și exhaustiv la orice solicitare de informații adresată de unitatea 
de informații financiare și 

g) să analizeze în mod regulat motivele pentru care alertele privind activități sau tranzacții 
neobișnuite nu au fost transpuse în rapoarte interne, pentru a stabili dacă există probleme care 
trebuie soluționate în vederea asigurării unei depistări eficace a activităților sau tranzacțiilor 
suspecte. 

53. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să se asigure că controalele interne ale instituției de credit sau 
financiare îi vor permite să respecte orientările furnizate de unitatea de informații financiare. 

54. Instituțiile de credit sau financiare trebuie să atragă atenția managerilor și angajaților lor 
asupra obligației de a respecta cu strictețe interdicția de a informa clientul sau părțile terțe cu 
privire la faptul că o analiză privind SB/FT este în curs de desfășurare sau ar putea fi inițiată, precum 
și asupra obligației de a limita accesul la aceste informații, acordându-l doar persoanelor cărora le 
sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor lor. Cu toate că există o obligație de nedivulgare 
aplicabilă în cadrul instituției de credit sau financiare, coordonatorul funcției de conformitate în 
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie totuși să analizeze cu 
atenție cui îi sunt furnizate, în cadrul instituției de credit sau financiare, informații cu privire la 
rapoartele transmise către FIU sau solicitările de informații primite de la aceasta. Procedura de 
raportare trebuie să fie confidențială, iar identitatea persoanelor implicate în pregătirea și 
transmiterea raportului trebuie să fie protejată de politica de confidențialitate. 

g. Formarea și conștientizarea 

55. În conformitate cu obligația prevăzută la articolul 46 alineatul (1) din Directiva (UE) 
2015/849 și astfel cum se specifică în Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a 
banilor și de finanțare a terorismului 9 , coordonatorul funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să informeze în mod corespunzător 
personalul cu privire la riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care este expusă 
instituția de credit sau financiară, inclusiv metodele, tendințele și tipologiile de spălare a banilor și 
de finanțare a terorismului, precum și cu privire la abordarea bazată pe riscuri care este pusă în 
aplicare de instituția de credit sau financiară în vederea atenuării acestor riscuri. Această informare 
poate lua diverse forme, cum ar fi scrisori din partea companiei, intranet, reuniuni. 

 

9 Orientarea 6: Formarea din Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului: EBA/GL/2021/02 



 

 

56. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să supravegheze pregătirea și punerea în aplicare a unui program de 
formare continuă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În cooperare 
cu departamentul de resurse umane al instituției de credit sau financiare, un plan anual de formare 
și educare a personalului trebuie documentat și menționat în raportul de activitate către organul 
de conducere, în conformitate cu punctul 50. 

57. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să se asigure că procedurile de raportare internă adoptate de 
instituția de credit sau financiară sunt aduse la cunoștința întregului personal. 

58. Pe lângă formarea generală, în sensul articolului 46 alineatul (1) din Directiva (UE) 
2015/849, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să evalueze nevoile de formare specifice din cadrul instituției de 
credit sau financiare și să se asigure că persoanelor expuse la diferite niveluri de risc de spălare a 
banilor și de finanțare a terorismului li se oferă pregătire teoretică și practică adecvată, cum ar fi: 

a) persoanele care lucrează în cadrul funcției de conformitate sub responsabilitatea 
coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului; 

b) persoanele care intră în contact cu clienții sau care sunt însărcinate cu efectuarea tranzacțiilor 
acestora (angajați, agenți și distribuitori); 

c) persoanele responsabile de elaborarea procedurilor sau instrumentelor interne aplicabile 
activităților care pot fi sensibile la riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. 

59. Conținutul programelor de formare specifice oferite persoanelor cu diferite niveluri de 
expunere la riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului trebuie ajustat pe baza unei 
evaluări a riscului, astfel cum se descrie în Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a 
banilor și de finanțare a terorismului10. 

60. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să stabilească indicatori de evaluare pentru a verifica eficacitatea 
formării oferite. 

61. În cazul în care instituția de credit sau financiară adoptă un program de formare și 
conștientizare dezvoltat în străinătate, de exemplu, în cadrul sediului său social sau cel al societății-
mamă, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să se asigure că acest program este adaptat la normele juridice și de 
reglementare aplicabile la nivel național, precum și în ceea ce privește tipologiile SB/FT și activitățile 
specifice ale instituției de credit sau financiare. 

 

10 Orientarea 6: Formarea din Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului: EBA/GL/2021/02 



 

 

62. În cazul în care anumite activități de formare sunt externalizate către un furnizor de servicii, 
coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului trebuie să se asigure că (i) furnizorul de servicii deține cunoștințele necesare în materie 
de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru a garanta calitatea formării care 
urmează să fie oferită, (ii) condițiile de gestionare a externalizării sunt stabilite și respectate și (iii) 
conținutul acestei formări este adaptat la caracteristicile specifice ale instituției de credit sau 
financiare în cauză. 

4.2.5 Relația dintre funcția de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și 
a finanțării terorismului și alte funcții 

63. Atât funcția de conformitate, cât și funcția independentă de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie situate în a doua linie de 
apărare a instituțiilor de credit și financiare. 

64. În cazul în care funcția de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului este diferită de funcția generală de conformitate, pe lângă dispozițiile 
ghidurilor AES privind cadrul de administrare a activității 11, referitoare la un proces decizional 
transparent și documentat și la alocarea clară a responsabilităților și a autorității în cadrul său de 
control intern, instituțiile de credit sau financiare trebuie să respecte dispozițiile prevăzute în 
prezenta secțiune. 

65. Funcția de audit independent menționată la articolul 8 alineatul (4) litera (b) din Directiva 
(UE) 2015/849 nu trebuie să fie combinată cu funcția de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului. 

66. Funcția de gestionare a riscurilor, în măsura în care instituția de credit sau financiară are o 
funcție de gestionare a riscurilor, și, în cazul în care este înființat, comitetul de risc, trebuie să aibă 
acces la informațiile și datele relevante care sunt necesare pentru a-și îndeplini rolul, inclusiv la 
informațiile și datele provenite de la funcțiile de control intern și corporativ relevante, cum ar fi 
conformitatea în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. 

67. Trebuie să existe o bună cooperare în vederea schimbului de informații între coordonatorul 
funcției de gestionare a riscurilor și coordonatorul funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Coordonatorul funcției de conformitate în 
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să coopereze cu funcția 
de risc în scopul stabilirii metodologiilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului 
în concordanță cu strategia de gestionare a riscurilor a instituției de credit sau financiare. 

 

11 Ghidul ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei 2013/36/UE: EBA/GL/2021/05; Ghidul ESMA 
cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind funcția de asigurare a conformității: ESMA35-36-1946; Ghidul 
EIOPA privind sistemul de guvernanță: EIOPA-BoS-14/253 RO 



 

 

4.2.6 Externalizarea funcțiilor operaționale ale coordonatorului funcției de conformitate 
în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului 

68. Pe lângă ghidurile AES privind externalizarea12, după caz, și în cazul în care externalizarea 
funcțiilor operaționale ale coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului este permisă în temeiul legislației naționale, instituțiile 
de credit sau financiare trebuie să țină seama de următoarele principii-cheie: 

a. Responsabilitatea finală pentru respectarea obligațiilor legale și de reglementare revine 
instituției de credit sau financiare, indiferent dacă anumite funcții sunt sau nu sunt 
externalizate. 

b. Drepturile și obligațiile instituției de credit sau financiare și ale furnizorului de servicii trebuie 
să fie alocate și stabilite în mod clar, printr-un acord scris. 

c. Instituția de credit sau financiară care încheie un acord de externalizare trebuie să rămână 
responsabilă de monitorizarea și supravegherea calității serviciului furnizat. 

d. Externalizarea intragrup trebuie să facă obiectul aceluiași cadru de reglementare ca 
externalizarea către furnizori de servicii din afara grupului13. 

e. Externalizarea funcțiilor nu implică delegarea responsabilităților organului de conducere. 
Deciziile strategice în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului nu 
trebuie externalizate. Printre aceste decizii se numără, în special: 

i. aprobarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul 
întregii activități; 

ii. decizia privind organizarea internă a cadrului de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului al instituției de credit sau financiare; 

iii. adoptarea unor politici și proceduri interne de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului; 

iv. aprobarea metodologiei utilizate pentru a determina riscul de spălare a banilor și de 
finanțare a terorismului prezentat de o anumită relație de afaceri, precum și atribuirea 
profilului de risc; 

v. aprobarea criteriilor care urmează să fie utilizate de instituția de credit sau financiară 
pentru a depista tranzacțiile suspecte sau neobișnuite în scopul monitorizării și/sau 
raportării continue. 

Instituțiile de credit și financiare rămân responsabile, în ultimă instanță, pentru decizia de 
a raporta tranzacțiile suspecte către FIU, inclusiv în situațiile în care identificarea și 
raportarea tranzacțiilor suspecte sunt externalizate. 

 
12 Ghidul ABE privind externalizarea: EBA/GL/2019/02; Ghidul EIOPA privind externalizarea către furnizorii de servicii 
cloud: EIOPA-BoS-20-002; Ghidul ESMA privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud: ESMA50-157-2403 
13 Punctul 27 din secțiunea Context a Ghidului ABE privind externalizarea din 25 februarie 2019: EBA/GL/2019/02 



 

 

69. Instituțiile de credit și financiare trebuie să urmeze procesul de externalizare, astfel cum se 
prevede în Ghidul ABE privind externalizarea, atunci când externalizează sarcini operaționale ale 
funcției de coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului către un furnizor de servicii. Aceasta include identificarea și evaluarea 
riscurilor relevante ale acordului de externalizare, justificarea deciziei de a externaliza în funcție de 
obiectivele urmărite (indiferent dacă vizează asigurarea unei alocări optime a resurselor de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul grupului sau pe baza criteriilor de 
proporționalitate), luarea măsurilor de precauție cu privire la potențialul furnizor de servicii și 
oficializarea acordului de externalizare. 

70. Instituția de credit sau financiară care externalizează sarcini ale funcției de conformitate în 
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să încredințeze 
coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului: 

i) monitorizarea prestației furnizorului de servicii pentru a se asigura că externalizarea 
permite efectiv instituției de credit sau financiare să își respecte toate obligațiile 
legale și de reglementare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului; 

ii) efectuarea unui control periodic în ceea ce privește respectarea de către furnizorul 
de servicii a angajamentelor care decurg din acord. În conformitate cu analiza 
documentată, controlul periodic trebuie să asigure că funcția de conformitate în 
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului este dotată cu 
mijloace de testare și monitorizare periodică și ocazională a respectării obligațiilor 
care îi revin furnizorului de servicii. În ceea ce privește datele clienților săi, funcția de 
conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și 
autoritatea competentă trebuie să aibă drepturi de acces la sistemele/bazele de date 
ale furnizorului de servicii; 

iii) raportarea externalizării către organul de conducere ca parte a raportului de 
activitate al coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismului sau ori de câte ori circumstanțele impun 
acest lucru, în special pentru ca măsurile de remediere necesare să poată fi puse în 
aplicare cât mai curând posibil. 

71. În cazul în care instituția de credit sau financiară nu are directori sau angajați proprii, alții 
decât organul de conducere, aceasta poate externaliza funcția de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului către un furnizor de servicii. În astfel de 
cazuri, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului trebuie să fie coordonatorul funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului al unuia dintre furnizorii de servicii, care are 
experiență sau cunoștințe cu privire la tipul de activitate sau de tranzacții desfășurate de instituția 
de credit sau financiară. 



 

 

72. În situațiile în care instituția de credit sau financiară recurge la externalizare intragrup, 
aceasta trebuie, în special, să ia măsurile necesare pentru a identifica și gestiona conflictele de 
interese care ar putea apărea în urma unui astfel de acord de externalizare. Societatea-mamă a 
grupului trebuie: 

a) să se asigure că, pentru a stabili funcția asociată fiecărei persoane juridice în parte, un inventar 
al cazurilor de externalizare intragrup în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului este întocmit în entitățile respective și pus la dispoziție în mod regulat pentru 
consultare și 

b) să se asigure că externalizarea intragrup nu compromite respectarea, de către fiecare filială, 
sucursală sau altă formă de stabilire, a obligațiilor sale în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului. 

73. Externalizarea sarcinilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 
către furnizori de servicii stabiliți în țări terțe trebuie să facă obiectul unor măsuri de protecție 
suplimentare pentru a se asigura că externalizarea nu sporește riscul de nerespectare a cerințelor 
legale și de reglementare sau riscul de îndeplinire ineficientă a sarcinilor externalizate, ca urmare a 
localizării furnizorului de servicii, și nici nu afectează capacitatea autorității competente de a-și 
exercita în mod eficace prerogativa de supraveghere în ceea ce privește furnizorul de servicii. 

4.3 Organizarea funcției de conformitate în materie de combatere 
a spălării banilor și a finanțării terorismului la nivelul grupului 

4.3.1 Dispoziții generale privind contextul grupului 

74. Instituția de credit sau financiară trebuie să își adapteze cadrul de control intern la 
specificul activității sale, la complexitatea sa și la riscurile asociate, ținând cont de contextul 
grupului. 

75. Instituția de credit sau financiară trebuie să se asigure că societatea-mamă, în cazul în care 
este o instituție de credit sau financiară, deține suficiente date și informații și este în măsură să 
evalueze profilul de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul grupului, în 
conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului14. 

76. În cazul în care instituția de credit sau financiară este societatea-mamă a unui grup, aceasta 
trebuie să se asigure că fiecare organ de conducere, linie de activitate și unitate internă, inclusiv 
fiecare funcție de control intern, deține informațiile necesare pentru a-și putea îndeplini sarcinile. 
În special, aceasta trebuie să asigure schimbul de informații adecvate între liniile de activitate și 
funcția de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și 
funcția de conformitate, în cazul în care acestea sunt funcții diferite, la nivelul grupului, precum și 

 

14 Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/GL/2021/02 



 

 

între coordonatorii funcțiilor de control intern la nivelul grupului și organul de conducere al 
instituției de credit sau financiare. 

4.3.2 Rolul organului de conducere în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului la nivelul grupului 

77. În cazul în care societatea-mamă este o instituție de credit sau financiară și, prin urmare, o 
entitate obligată în temeiul Directivei (UE) 2015/849, organul său de conducere trebuie să 
îndeplinească cel puțin următoarele sarcini: 

a) pentru a avea o hartă a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care este 
expusă fiecare entitate din grup, să se asigure că entitățile grupului efectuează propriile evaluări 
ale riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul întregii activități, în 
mod coordonat și pe baza unei metodologii comune, reflectând însă propriile lor specificități, 
ținând seama de articolul 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849 și de Ghidul revizuit al ABE 
privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului15; 

b) atunci când este informat, de către membrii organului de conducere al grupului sau de către 
directorul executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sau 
direct de către coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului din cadrul grupului, cu privire la activitățile de supraveghere 
desfășurate în entitățile grupului de către o autoritate competentă sau la deficiențele 
identificate în cadrul acestora, să se asigure că filiala sau sucursala finalizează măsurile de 
remediere în timp util și în mod eficace. 

4.3.3 Cerințe organizatorice la nivelul grupului 

78. Atunci când se pun în aplicare politici și proceduri la nivelul grupului, astfel cum se 
menționează la articolul 45 din Directiva (UE) 2015/849, conflictele de interese, și anume sarcinile 
care generează riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, cum ar fi funcția 
comercială, între o societate-mamă de credit sau financiară, care este o entitate obligată în temeiul 
Directivei (UE) 2015/849, și o filială sau o sucursală, nu trebuie să compromită conformitatea cu 
cerințele în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și trebuie atenuate. 

79. Societatea-mamă de credit sau financiară trebuie: 

a) să desemneze un membru al organului său de conducere sau un director executiv responsabil 
de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului din rândul directorilor executivi de la 
nivelul societății-mamă, precum și un coordonator al funcției de conformitate în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului la nivelul grupului; 

b) să instituie o structură de coordonare organizațională și operațională la nivelul grupului, 
acordând suficientă putere de decizie conducerii grupului în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, pentru ca această poziție să fie eficace în ceea ce privește 

 

15 Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/GL/2021/02 



 

 

gestionarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în 
conformitate cu principiul proporționalității și cu legislația națională aplicabilă; 

c) să aprobe politicile și procedurile interne ale grupului în materie de combatere a spălării banilor 
și a finanțării terorismului și să se asigure că acestea sunt în concordanță cu structura grupului 
și cu dimensiunea și caracteristicile instituțiilor de credit sau financiare care fac parte din acesta; 

d) să instituie mecanisme interne de control în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului la nivelul grupului; 

e) să evalueze periodic eficacitatea politicilor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului la nivelul grupului și 

f) în cazul unei instituții de credit sau financiare care deține sucursale sau filiale la nivel național 
sau în alt stat membru sau într-o țară terță, să desemneze un coordonator al funcției de 
conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din cadrul 
grupului, pentru a asigura punerea în aplicare, de către toate entitățile grupului care sunt 
implicate în activități financiare, a politicii de grup și a sistemelor și procedurilor adecvate și 
corespunzătoare pentru prevenirea eficace a spălării banilor și a finanțării terorismului. 

80. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului din cadrul grupului trebuie să coopereze pe deplin cu coordonatorul funcției 
de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din fiecare 
entitate. 

81. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului din cadrul grupului trebuie să aibă cel puțin următoarele sarcini: 

a) să coordoneze evaluarea, la nivelul întregii activități, a riscurilor de spălare a banilor și de 
finanțare a terorismului, evaluare efectuată la nivel local de entitățile grupului, și să organizeze 
agregarea rezultatelor acestor evaluări pentru a avea o bună înțelegere a naturii, intensității și 
localizării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care este expus grupul 
în ansamblul său; 

b) să elaboreze o evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul 
întregului grup. În acest sens, societatea-mamă a grupului trebuie să ia în considerare, în 
sistemul său de gestionare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la 
nivelul grupului, atât riscurile individuale ale diferitelor entități ale grupului, cât și posibilele 
interrelații ale acestora care ar putea avea un impact semnificativ asupra expunerii la risc la 
nivelul întregului grup. În acest sens, trebuie să se acorde o atenție deosebită riscurilor la care 
sunt expuse sucursalele sau filialele grupului constituite în țări terțe, în special dacă acestea 
prezintă un risc ridicat de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; 

c) să definească standarde de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului la nivelul 
grupului și să se asigure că politicile și procedurile locale la nivel de entitate respectă legislația 
și reglementările în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, 
aplicabile fiecărei entități a grupului în mod individual, și că acestea sunt, de asemenea, aliniate 
la standardele definite ale grupului; 



 

 

d) să coordoneze activitățile diferiților coordonatori locali ai funcției de conformitate în materie 
de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din cadrul entităților operaționale ale 
grupului, pentru a se asigura că aceștia lucrează în mod consecvent; 

e) să monitorizeze respectarea, de către sucursalele și filialele situate în țări terțe, a dispozițiilor 
UE în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în special în cazul în 
care cerințele pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt mai puțin stricte 
decât cele prevăzute în Directiva (UE) 2015/84916; 

f) să stabilească politici, proceduri și măsuri la nivelul întregului grup, în special în ceea ce privește 
protecția datelor și schimbul de informații în cadrul grupului în scopul combaterii spălării 
banilor și a finanțării terorismului, în conformitate cu dispozițiile legale naționale; 

g) să se asigure că entitățile grupului dispun de proceduri adecvate de raportare a tranzacțiilor 
suspecte și fac schimb de informații în mod corespunzător, inclusiv informații despre înaintarea 
unui raport de tranzacție suspectă (fără a aduce atingere normelor naționale de 
confidențialitate, dacă există). 

82. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului din cadrul grupului trebuie să elaboreze un raport de activitate cel puțin o 
dată pe an și să îl prezinte organului de conducere al grupului. Pe lângă elementele menționate la 
punctul 50, raportul coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului din cadrul grupului trebuie să conțină cel puțin următoarele 
elemente din partea coordonatorilor funcției de conformitate în materie de combatere a spălării 
banilor și a finanțării terorismului din sucursale și filiale: 

a) statistici consolidate la nivelul grupului, în special privind expunerea la risc și activitățile 
suspecte; 

b) monitorizarea riscurilor inerente care au apărut într-o filială sau sucursală și în cadrul altor filiale 
și sucursale, precum și analizarea impactului riscurilor reziduale; 

c) analize rezultate din procesul de supraveghere, audituri interne sau externe ale filialelor sau 
sucursalelor instituției de credit sau financiare, inclusiv deficiențele grave identificate în 
politicile și procedurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ale instituției 
de credit sau financiare, precum și acțiunile sau recomandările de măsuri corective, și 

d) informații privind conducerea și supravegherea filialelor și sucursalelor, cu accent special pe 
cele situate în țări cu risc ridicat, dacă este cazul. 

83. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului din cadrul unei filiale sau sucursale trebuie să aibă o linie de raportare directă 
către coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului din cadrul grupului. 

 

16 Vă rugăm să consultați, de asemenea, Joint ESA Regulatory Technical Standards on the implementation of group-wide 
AML/CFT policies in third countries („Standardele tehnice comune de reglementare ale AES privind punerea în aplicare a 
politicilor grupului în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în țările terțe”) din 6 decembrie 
2017: JC 2017 25 



 

 

84. Grupul trebuie să se asigure că politicile și procedurile instituite de entități sunt aliniate la 
procedurile și politicile grupului în măsura permisă de legislația națională aplicabilă. Pe baza 
criteriilor de proporționalitate, instituțiile de credit sau financiare trebuie, după caz, să instituie 
comitete (inclusiv un comitet pentru conformitate) ale organului de conducere în funcția sa de 
supraveghere, astfel cum se prevede în secțiunea 5 din Ghidul revizuit al ABE privind cadrul de 
administrare a activității17. 

 

 
17 Ghidul revizuit al ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei 2013/36/UE: EBA/GL/2021/05 
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