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PROCEDURĂ  INTERNĂ nr. 137/06.07.2020 
privind activitatea de control intern pentru 

prevenirea și impiedicarea spălării banilor și finanțarea actelor de terorism 

în cadrul organizației ASOCIAȚIA GAL COVURLUI 

 

Prezenta procedură este emisă in temeiul prevederilor: 

- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Deciziei   Nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei 

şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor 

autorităţi a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârii   Guvernului Nr. 594 din  4 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Deciziei   Nr. 673 din 29 mai 2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 

transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, emisa de    

Guvernul României si  Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, 

- Deciziei   Nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale 

Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, emisa de    Guvernul 

României   si  Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 

 

 

 

Consiliul Director:   

Capotă Cezar – Președinte 

Dumbravă Veronica – Vicepreședinte 

Munteanu Iulian Doru - Membru 

  

 

        ASOCIAȚIA 

    GAL COVURLUI 

Sediul în Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, 

Ap.1, Judeţul Galaţi, CUI: 30461979, tel: 0753801729, 

0742292703,  e-mail: asgalcovurlui@gmail.com, web: 

www.gal-covurlui.ro 

Procedura revizuită în data de  ............................ 

mailto:asgalcovurlui@gmail.com
http://www.gal-covurlui.ro/
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In vederea aplicării prevederilor art. 16, alin. 1 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru 

desfășurarea acestei activități în condiții optime s-au stabilit urmatoarele ETAPE, care vor fi 

respectate în ordinea descrisă mai jos :  

[ETAPA 1] Desemnarea persoanei/persoanelor, din cadrul organizației, răspunzătoare de 

îndeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare 

  Președintele  ASOCIAȚIEI GAL COVURLUI  va desemna persoana/persoanele din cadrul 

organizației, care va/vor asigura relația cu Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, 

precum și competențele atribuite acestei persoane în aplicarea Legii 656/2002. 

Decizia de numire a acestei persoane va fi comunicată direct la sediul Oficiului sau prin 

intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de primire, la adresa : Oficiul Național de Prevenire și 

Combatere a Spălării Banilor, Str. ION FLORESCU Nr. 1, Sector 3, București 

 

[ETAPA 2] Instruirea/prelucrarea persoanei/persoanelor desemnate pentru activitatea de control 

intern  pentru prevenirea și impiedicarea spălării banilor și  finanțarea actelor de terorism 

2.1) Persoana/persoanele desemnate vor avea în vedere cel puțin următoarele obiective: 

a)   cunoașterea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sanctionarea spălării banilor, 

precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism; 

însușirea tuturor modificărilor și/sau completărilor aduse acestei legi; 

b)   identificarea actelor şi faptelor savârșite în afara sistemului financiar-bancar; 

c)   identificarea operațiunilor efectuate cu sume de numerar, în lei sau în valută, a căror limită 

minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una 

sau mai multe operațiuni legate; 

d)  identificarea transferurilor externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă 

echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe 

operațiuni legate; 

e)   identificarea operațiunilor suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism; 

f)  identificarea, pe cât posibil, a clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia 

acționează, înainte de a iniţia orice relaţie de afaceri sau de a efectua tranzacţii în numele clientului,  

sau participă la operațiuni suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism; 

g)   întocmirea, după caz, în forma și continutul prevăzute de legislația în vigoare, precum și 

transmiterea în termenele legale a: 
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- Raportului de tranzacţii suspecte; 

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

reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzacția se realizează prin una sau mai 

multe operaţiuni legate intre ele; 

h)    revizuirea prezentei proceduri. 

[ETAPA 3] Metode de identificare a operațiunilor sau transferurilor interne și/sau externe suspecte 

de spălare a banilor și/sau finanțare a actelor de terorism 

3.1) Identificarea actelor şi faptelor savârșite în afara sistemului financiar-bancar 

 Persoana desemnată de Președinte pentru activitatea de control intern va identifica 

documentele justificative (bonuri fiscale, chitanțe, dispoziții de incasare/plată etc corelate cu 

contractele de imprumut, prestări servicii, livrări de bunuri, după caz) aferente tranzacțiilor efectuate 

în numerar, în lei sau in valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, care 

stau la baza înregistrării in Registrul de casă în lei sau în valută, dupa caz. 

3.2) Identificarea clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia 

acționează, înainte de a iniţia orice relaţie de afaceri sau de a efectua tranzacţii în numele 

clientului, sau participă la operațiuni suspecte de spălare a banilor și/sau finanțare a actelor 

de terorism 

 Persoana răspunzatoare cu desfășurarea activității de control intern va determina riscul de 

producere a operațiunilor suspecte de spălare de bani pornind, in principal, de la părtile contractante 

și de la modul de decontare. 

PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Se va verifica dacă clienții/furnizorii, donatorii, sponsorii (parteneri) etc: 

- sunt inregistrati la O.R.C. si la M.F.P.; 
- sunt nominalizați in actele normative care reglementează contribuabilii inactivi; 
- depun declarații și raportari semestriale și/sau anuale (www.mfinante.ro);  
- au datorii la bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor sociale (www.mfinante.ro); 

 

Reprezentantii ASOCIAȚIEI GAL COVURLUI au obligaţia să stabilească identitatea 

clienţilor/partenerilor/donatorilor la iniţierea unor relaţii de 

parteneriat/afaceri/donație/sponsorizare, ori la deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii.  

 Datele de identificare a partenerilor/donatorilor/clientilor vor cuprinde, in principal: 

a. in cazul persoanelor fizice: datele de stare civilă menționate în documentele de identitate 
prevăzute de lege; 

b. in cazul persoanelor juridice: datele menţionate în documentele de înmatriculare 
prevăzute de lege, precum şi dovada că persoana fizică ce conduce tranzacția reprezintă 
legal persoana juridică. 

http://www.mfinante.ro/
http://www.mfinante.ro/
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c. in cazul persoanelor juridice străine, datele menționate în documente din care să rezulte 
identitatea firmei sau organizației, sediul, tipul de organizație, locul înmatriculării, 
împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum şi o traducere în 
limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public. 

 

 

3.3)    Intocmirea și transmiterea  Rapoartelor reglementate de lege Oficiului de spălare a 

banilor 

De îndată ce un salariat al organizatiei are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie 

efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va informa persoana de 

contact desemnată pentru relația cu Oficiul, care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor. 

Rapoartele privind tranzacțiile suspecte, operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, 

a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se 

realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, se vor transmite în formatul și în 

termenele reglementate de Legea nr. 656/2002, cu modificările si completarile ulterioare, precum și 

a Deciziei nr. 276/2005. 

Rapoartele in format tipărit sau format electronic utilizate pentru raportarea tranzacțiilor: 
 
- cu numerar, 
- de transferuri externe, 
- suspecte, 
se gasesc pe site-ul oficial al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 
(www.onpcsb.ro ) la secțiunea Rapoarte. 

 

Tipuri de tranzacții suspecte 

 Transferuri ordonate de partener plătibile lui însuşi sau aceleiaşi persoane fizice în ţări 
diferite, într-o perioadă de timp scurtă. 

 Tranzacţii de acelaşi tip repetate, nejustificate de activitatea partenerulului şi care par a fi 
efectuate în scopuri de disimulare: 

- influxuri frecvente de fonduri care sunt transferate, după o scurtă perioadă de timp pe 
căi sau spre destinaţii care nu au legătură cu activitatea curentă a clientului, în special 
dacă originea sau destinaţia sunt în străinătate; 

- influxuri sub formă de instrumente de plată (numerar, instrumente de credit, 
transferuri de credite) care nu sunt în concordanţă cu activitatea obişnuită a 
partenerului. 

     Recurgerea la tranzacţii repetate cu sume mici de bani, care par a servi la evitarea 
obligaţiilor de identificare şi de raportare (de exemplu: tranzacţii frecvente cu sume situate 
imediat sub pragul obligaţiei de raportare, în special în numerar sau efectuate prin subunităţi 
diferite ale aceleiaşi entităţi raportoare, acolo unde acestea nu sunt justificate de activitatea 
partenerului)  

 Tranzacţii semnificative care par a fi neobişnuite în comparaţie cu tranzacţiile anterioare ale 
partenerului sau pentru care nu pare a exista un motiv plauzibil din punct de vedere economic 

http://www.onpcsb.ro/
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sau financiar (de exemplu: tranzacţii cu sume mari efectuate în numele organizației de către 
directori sau persoane aflate în legătură cu aceştia, care atrag resurse fără legătură cu activitatea 
organizației, în special dacă aceste tranzacţii sunt efectuate în numerar) 

 Tranzacţii aranjate într-o manieră ilogică, în special dacă sunt dezavantajoase pentru 
partener, din punct de vedere economic sau financiar. 

 Tranzacţii efectuate în mod frecvent de către un partener în numele sau în favoarea unei terţe 
părţi, atunci când  astfel de relaţii de afaceri nu par a fi justificate. 

 Tranzacţii efectuate de către terţe părţi în numele sau în favoarea partenerului fără a avea un 
motiv plauzibil. 

 Tranzacţii solicitate intenţionat cu detalii inexacte sau incomplete, care sugerează intenţia de 
a ascunde  informaţii esenţiale, în special referitoare la părţile implicate în tranzacţie.  
 

RESTRICȚII: 
  
Salariații și persoana desemnată au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de 
lege, informațiile deținute în legatură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și de a 
nu avertiza clienții cu privire la sesizarea Oficiului. 
Săvârșirea următoarelor fapte în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu constituie o incălcare a 
interdicției de mai sus: 
a) furnizarea de informaţii autorităţilor competente (autoritățile de supraveghere prudențială, 
garda financiară, oficiul de spălare a banilor) şi furnizarea de informaţii în cazurile prevăzute în 
mod expres de lege; 
b) transmiterea de informaţii între instituţiile de credit şi instituţiile financiare din state membre 
ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori din state terţe care aparţin aceluiaşi 
grup şi aplică proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la 
aceasta, echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, şi sunt supravegheate referitor la 
aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege; 
 
Este interzisa folosirea în scop personal de catre salariați și persoana/persoanele desemnate mai 
sus a informațiilor primite, atât în timpul activității , cât și după încetarea acesteia. 
 
ALTE PREVEDERI: 
 

     Instruirea personalului cu privire la prezenta procedură se consemneaza in procesul – verbal. 

 

 

         Presedinte,                              Manager, 

         Capotă Cezar                                                                                     Dumbravă Veronica  

 

 

  

 

 


