


REPUBLICA MOLDOVA ANUL 2014 

ACORDUL DE ASOCIERE CU UNIUNEA EUROPEANĂ

ASUMAREA OBLIGAŢIILOR ÎN VEDEREA RECUPERĂRII ACTIVELOR



Operate amendamente la legislaţia procesual penală:

•Legea nr. 49 din 30.03.2017 (în vigoare 19.05.2017) privind modificarea şi completarea unor 
acte legislative

•Legea nr. 261 din 07.12.2017 (în vigoare 12.01.2018) privind modificarea şi completarea 
unor acte legislative

Legea nr. 48 din 30.03.2017 (în vigoare 19.05.2017) 

privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale



Articolul 141. Activitatea mercenarilor

Articolul 279. Finanţarea terorismului

Articolul 283. Banditismul

Articolul 284. Crearea sau conducerea unei organizaţii 

criminale

Articolul 158. Traficul de organe, ţesuturi şi celule umane

Articolul 164. Răpirea unei personae

Articolul 165. Traficul de fiinţe umane

Articolul 1651. Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor 

unei persoane care este victimă a traficului de fiinţe umane

Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant

Articolul 167. Sclavia şi condiţiile similare sclaviei

Articolul 168. Munca forţată

Articolul 206. Traficul de copii

Articolul 220. Proxenetismul

Articolul 248. Contrabanda

Articolul 249. Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale



Articolul 2391. Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a 

societății de investiții, a societății de asigurări

Articolul 2392. Obstrucţionarea supravegherii bancare

Articolul 240. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din 

împrumuturile interne sau din fondurile externe

Articolul 2421. Manipularea unui eveniment

Articolul 2422. Pariurile aranjate

Articolul 243. Spălarea banilor

Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor

Articolul 3351. Falsul în documente contabile



Articolul 1812. Finanţarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului 

de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale

Articolul 190. Escrocheria

Articolul 191. Delapidarea averii străine

Articolul 239. Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor 

de acordare a despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare

Articolul 324. Corupere pasivă

Articolul 325. Coruperea activă

Articolul 326. Traficul de influenţă

Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

Articolul 328. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor 

de serviciu

Articolul 329. Neglijenţa în serviciu

Articolul 3301. Încălcarea regimului de confidenţia litate 

a informaţiilor din declaraţiile de avere și interese personale

Articolul 3302. Îmbogăţirea ilicită

Articolul 332. Falsul în acte publice

Articolul 3321. Obţinerea frauduloasă a mijloacelor

din fonduri externe

Articolul 3322. Delapidarea mijloacelor 

din fondurile externe

Articolul 333. Luarea de mită

Articolul 334. Darea de mită

Articolul 335. Abuzul de serviciu

Articolul 3521. Falsul în declaraţii



Articolul 2171. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau 

analogilor acestora în scop de înstrăinare

Articolul 2173. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate 

producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii 

acestora

Articolul 218. Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulaţie a 

drogurilor



Articolul 259. Accesul ilegal la informaţia computerizată

Articolul 260. Producerea, importul, comercializarea sau punerea 

ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program

Articolul 2602. Alterarea integrităţii datelor informatice ţinute într-un 

sistem informatic

Articolul 2603. Perturbarea funcţionării sistemului informatic

Articolul 2604.Producerea,importul,comercializarea sau punerea ilegală 

la dispoziţie a parolelor,codurilor de acces sau a datelor similare

Articolul 2606. Frauda informatică
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ORGANIGRAMA AGENŢIEI DE RECUPERARE 
A BUNURILOR INFRACŢIONALE

(ARBI)
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SERVICIUL
INVESTIGAŢII FINANCIARE

Efectuarea investigaţiilor financiare paralele, 

asigurarea indisponibilizării bunurilor 

infracţionale, întocmirea proceselor-verbale 

de consemnare a rezultatelor acestora în 

condiţiile Codului de procedură penală.
ARBI



SERVICIUL
INVESTIGAŢII SPECIALE

Efectuarea măsurilor speciale de investigaţie 

în scopul acumulării probelor despre bănuit, 

învinuit, inculpat sau condamnat, 

patrimoniul acestuia şi bunurile pe care le 

deţine în calitate de beneficiar efectiv în 

vederea recuperării bunurilor infracţionale.

ARBI



SERVICIUL
SISTEME INFORMAŢIONALE ŞI 

ANALITICĂ

▪ Efectuarea schimbului de informaţii         

cu autorităţile competente străine;

▪ Efectuarea analizei financiare a 

subiecţilor investigaţiilor financiare 

paralele; 

▪ Ţinerea evidenţei cu privire la bunurile 

infracţionale indisponibilizate, inclusiv în 

baza solicitărilor din partea autorităţilor 

competente străine.

ARBI



SERVICIUL
COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, 

SECRETARIAT ŞI ARHIVĂ

▪ Cooperarea internaţională în vederea stabilirii 

punctelor de contact şi implementarea 

standardelor internaţionale;

▪ Negocierea repatrierii bunurilor infracţionale;

▪ Cooperarea cu autorităţile publice şi străine în 

vederea exercitării atribuţiilor relevante pentru 

activitatea desfăşurată de către Agenţie;

▪ Asigurarea ţinerii evidenţei lucrărilor de 

secretariat şi arhivă.

ARBI



SERVICIUL
EVALUARE, ADMINISTRARE ŞI 
VALORIFICARE A BUNURILOR 

INDISPONIBILIZATE

▪ Evaluarea, administrarea şi valorificarea 

bunurilor infracţionale indisponibilizate;

▪ Evaluarea patrimoniului bănuitului, 

învinuitului, inculpatului şi condamnatului;

▪ Ţinerea evidenţei mijloacelor financiare 

obţinute ca urmare a valorificării bunurilor 

infracţionale depuse pe contul Agenţiei.

ARBI



PUNCTE FORTE
• Existenţa cadrului legal

• Crearea instituției specializată în efectarea investigațiilor financiare paralele

• Recrutarea iniţială a efectivului cu experienţă

• Personal puternic motivat pentru realizarea obiectivelor Agenţiei

• Cooperarea eficientă cu Procuraturile specializate

• Acces la bazele de date naţionale

• Recunoaşterea pe plan internaţional şi în cadrul reţelele informale de schimb de date 
între agenţiile specializate

• Acces direct la instituțiile financiare în vederea obținerii informațiilor.

PUNCTE SLABE
• Experiența redusă în efectuarea investigațiilor financiare paralele 

• Lipsa unui plan de formare inițială și continuă a personalului ARBI, precum și pentru 
procurori și judecători

• Finanțarea insuficientă

• Număr redus de personal

• Dotarea logistică insuficientă

• Lipsa unor reglementări speciale în legislaţia existentă şi armonizarea  conform 
standardelor UE

• Practici reduse în cooperarea (formală și informală) internațională

• Lipsa experienței în recuperarea activelor în străinătate. 

• Lipsa programelor informaţionale specializate pentru efectuarea analizei financiare,  în 
vederea ducerii evidenţei  bunurilor indisponibilizate, precum şi a rezultatelor 
valorificării acestor bunuri



OPORTUNITĂȚI

• Asistenta și susținerea din partea partenerilor de dezvoltare, în special a
Proiectului CLEP

• Abilitatea de a efectua investigații financiare paralele în cazul
infracțiunilor de rezonanță sporită

• Atribuirea caracterului probant rezultatelor investigațiilor financiare
paralele

• Vânzarea anticipată a bunurilor sechestrate reprezintă o posibilitate de
a conserva valoarea acestora

• Sprijinul din partea populației / societății civile

AMENINȚĂRI

• Necesitatea de a produce rezultate într-un termen scurt (gestionarea
așteptărilor publice)

• Provocări cu privire la valoarea bunurilor care urmează a fi sechestrate

• Utilizarea unor date învechite din sistemele informaționale existente la 
evaluarea bunurilor sechestrate

• Abilitatea ARBI de a asigura păstrarea bunurilor sechestrate

• Lipsa unor proceduri de coordonare a activităților între instituțiile
naționale



Valoarea totală a bunurilor sechestrate în 

perioada ianuarie 2018 – pînă în prezent

46 236 686, 92 lei



Categoriile bunurilor (445 unităţi) 

sechestrate de către ARBI



ARBI mereu în acţiune!!!

Vă mulţumesc pentru atenţie!




