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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E  

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind modificarea anexelor nr. 1—3 la Ordinul ministrului educației nr. 3.497/2022 

pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar 

cu echipamente tehnologice

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Decizia de punere în aplicare a Consiliului European de aprobare a evaluării Planului național de redresare

și reziliență pentru România din 22 octombrie 2021,

având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de

redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul

Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările

ulterioare,

luând în considerare Adresa înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr. 36.519 din 30.03.2022

referitoare la avizarea actului normativ inițiat de Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă pentru implementarea

măsurilor de reformă prevăzute în cadrul Planului național de redresare și reziliență,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul educației emite prezentul ordin.
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Art. I. — Anexele nr. 1—3 la Ordinul ministrului educației

nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a

unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente

tehnologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 336 din 6 aprilie 2022, se modifică și se înlocuiesc cu anexele

nr. 1—3 care fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul educației,

Ligia Deca

București, 15 decembrie 2022.

Nr. 6.416.

ANEXA Nr. 1 
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.497/2022)

I. Standarde de echipare a unui laborator de informatică

1. *Display interactiv (tablă interactivă)

Diagonala: minimum 65'', unghi vizibilitate 178 de grade;

Tip display: 4k UHD, anti-glare, luminozitate minimum 350 cd; 

Touchscreen în 20 de puncte cu cel puțin 2 stylus incluse;

Funcții: browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv,

capturi de ecran adnotate;

Boxe integrate;

Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă

față de ultima lansată, cu suport tehnic oferit de producător

pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, respectiv un ciclu de

învățământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de

operare existente/utilizate în unitatea de învățământ.

2. *Suport pentru display interactiv

— de tip fix sau mobil.

3. *Sistem desktop + monitor sau Sistem All-In-One sau

laptop — pentru fiecare elev + cadru didactic

Sistem desktop + monitor

Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată

de producător, scor de minimum 10.000 de puncte pe site-ul

cpubenchmark.net;

Memorie RAM: minimum 16 GB, DDR4;

Monitor: FHD, IPS, 27”;

Stocare: SSD minimum 512 GB;

Porturi: VGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ-45, audio pentru

sistem 5.1, HDMI;

Periferice: tastatură și mouse;

Sistem de operare: în funcție de necesarul de licențiere al

unității de învățământ.

Sistem All-In-One

Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată

de producător, scor de minimum 5.500 de puncte pe site-ul

cpubenchmark.net.;

Display: FHD, 24˝, 1.920 x 1.080 pixeli, anti-glare;

Webcam: integrat, rezoluție 1.280 x 720 pixeli;

Microfon: integrat;

Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4;

Stocare: SSD 250 GB;

Sunet: boxe încorporate;

Porturi: HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0;

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000,

bluetooth 5;

Periferice: tastatură + mouse;

Sistem de operare: în funcție de necesarul de licențiere al

unității de învățământ.



Laptop

Procesor: cel mult o generatie în urmă față de ultima lansată

de producător, scor de minimum 5.000 de puncte pe site-ul

cpubenchmark.net; 

Display: minimum 14'';

Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4;

Stocare: tip SSD minimum 256 GB;

Conectivitate: wireless 802.11 ac, bluetooth 5;

Webcam integrat, rezoluție 1.280 x 720 p

Porturi: HDMI, USB 3.0, audio jack combo;

Greutate: mai mică de 2 kg;

Sistem de operare: în funcție de necesarul de licențiere al

unității de învățământ.

4. *Sistem sunet

Putere RMS(W): 80;

Amplificare: integrată;

Conectivitate bluetooth 4.1;

Conectivitate jack 3.5 mm și/sau RCA.

5. *Multifuncțională

Imprimare, copiere, scanare;

Viteza de imprimare minimum 12 ppm;

Volum lunar recomandat: 3.000 de pagini;

Duplex imprimare și scanare. 

6. *Cameră videoconferință

Sunet: difuzor integrat, full duplex cu anulare zgomot și ecou;

Codare H.264;

Alte funcționalități: telecomandă, pan, tilt, zoom, volume +–,

audio mute, răspuns/închis.

7. *Router Wi Fi

Procesor: 1 GHz;

Porturi LAN: 4 x LAN;

Porturi WAN: 1 x WAN;

Porturi LAN/WAN: 10/100/1.000 Mbps;

Standarde: 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Dual band, 4×4 MU-MIMO.

8. Alte dispozitive și echipamente tehnologice adaptate

nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de

învățământ, utilizate în scop didactic și care să asigure

desfășurarea optimă a procesului educațional, inclusiv în

mediul online
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II. Standarde de echipare a unei săli de clasă

1. *Display interactiv (tablă interactivă)

Diagonala: minimum 65'', unghi vizibilitate 178 de grade;

Tip display: 4k UHD, anti-glare, luminozitate minimum 350 cd;

Touchscreen în 20 de puncte cu cel puțin 2 stylus incluse;

Funcții: browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv,

capturi de ecran adnotate; 

Boxe integrate;

Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă

față de ultima lansată, cu suport tehnic oferit de producător

pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, respectiv un ciclu de

învățământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de

operare existente/utilizate în unitatea de învățământ.

2. *Suport pentru display interactiv

— de tip fix sau mobil.

3. *Laptop sau Sistem All-In-One — pentru cadrul

didactic

Laptop

Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată

de producător, scor de minimum 5.000 de puncte pe site-ul

cpubenchmark.net; 

Display: minimum 14'';

Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4;

Stocare: tip SSD minimum 256 GB;

Conectivitate: wireless 802.11 ac, bluetooth 5;

Webcam integrat, rezoluție 1.280 x 720 p

Porturi: HDMI, USB 3.0, audio jack combo;

Greutate: mai mică de 2 kg;

Sistem de operare: în funcție de necesarul de licențiere al

unității de învățământ.

Sistem All-In-One

Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată

de producător, scor de minimum 5.500 de puncte pe site-ul

cpubenchmark.net.;

Display: FHD, 24˝, 1.920 x 1.080 pixeli, anti-glare;

Webcam: integrat, rezoluție 1.280 x 720 pixeli;

Microfon: integrat;

Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4;

Stocare: SSD 250 GB;

Sunet: boxe încorporate;

Porturi: HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0;

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1.000,

bluetooth 5;

Periferice: tastatură + mouse;

Sistem de operare: în funcție de necesarul de licențiere al

unității de învățământ.

4. *Sistem sunet

Putere RMS(W): 80;

Amplificare: integrată;

Conectivitate bluetooth 4.1;

Conectivitate jack 3.5 mm și/sau RCA.

5. *Multifuncțională

Imprimare, copiere, scanare;

Viteza de imprimare minimum 12 ppm;

Volum lunar recomandat: 3.000 de pagini;

Duplex imprimare și scanare. 

6. *Cameră videoconferință

Sunet: difuzor integrat, full duplex cu anulare zgomot și ecou;

Codare H.264;

Alte funcționalități: telecomandă, pan, tilt, zoom, volume +–,

audio mute, răspuns/închis.

7. *Scaner documente portabil

Aplatizare automată;

OCR, scanare duplex;

Rezoluție (lpi): minimum 5.080;

Corectarea înclinării;

Înregistrare video.

8. Alte dispozitive și echipamente tehnologice adaptate

nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de învățământ

preuniversitar, utilizate în scop didactic și care să asigure

desfășurarea optimă a procesului educațional, inclusiv în

mediul online

* Echipamentele prevăzute la pct. 1—7 sunt echipamente cu caracter obligatoriu. 



III. Standarde pentru echiparea unităților de învățământ în vederea organizării 

și desfășurării evaluărilor standardizate

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 26/10.I.2023

4

Echipamente necesare pentru digitalizarea lucrărilor elevilor

la evaluările standardizate:

1. Scanner planetar de carte — pentru scanarea face up,

fără atingere, a documentelor legate 2 x A4, multipage; scanare

față-verso minimum 2.400 dpi;

Sistem de operare: software licențiat, inclus, care să permită:

scanarea, editarea, expedierea documentelor, conversia

documentelor în mai multe formate de fișiere (de exemplu, PDF,

JPEG, TIFF ).

2. Serverul de stocare — pentru documentele scanate, cu

sisteme de securitate, grade diferite de utilizatori. 

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.497/2022)

I. Standarde pentru echiparea unui laborator inteligent 

(partea de trunchi comun pentru toate filierele liceelor)

1. *Display interactiv (tablă interactivă)

Diagonala: minimum 65'', unghi vizibilitate 178 de grade;

Tip display: 4k UHD, anti-glare, luminozitate minimum 350 cd;

Touchscreen în 20 de puncte cu cel puțin 2 stylus incluse;

Funcții: browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv,

captură de ecran adnotare;

Boxe integrate;

Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă

față de ultima lansată, cu suport tehnic oferit de producător

pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, respectiv un ciclu de

învățământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de

operare existente/utilizate în unitatea de învățământ.

2. Suport pentru display interactiv

— de tip fix sau mobil.

3. Imprimantă 3D monocromă și/sau imprimantă 3D

policoloră

Imprimantă 3D monocromă

Extrudere: 1;

Diametru duză extruder: 0.4 mm;

Temperatura maximă extruder: 240ºC;

Viteză de printare: 30—100 mm/s;

Material filament: PLA;

Diametru filament: minimum 1.75 mm;

Pat: sticlă, acoperit cu folie antilipire;

Volumul de printare: minimum 140*140*140 mm;

Grosime strat de printare: 0.1—0.4 mm;

Format fișiere acceptate: STL, OBJ;

Memorie internă: minimum 8 GB;

Conectivitate: cablu USB, Wi Fi;

Securitate: livrată cu carcasa închisă, cu capac de protecție

și ușă blocabilă;

Software: se va livra împreună cu software necesar pentru

printarea obiectelor.

Imprimantă 3D policoloră

Extrudere: 2;

Diametru duză extruder: 0.4 mm;

Temperatura maximă extruder: 240ºC;

Viteză de printare: 30—100 mm/s;

Material filament: PLA;

Diametru filament: 1.75 mm;

Pat: sticlă, acoperit cu folie antilipire;

Volumul de printare: 230*150*140 mm;

Grosime strat de printare: 0.1—0.4 mm;

Format fișiere acceptate: STL, OBJ;

Ecran: tactil minimum 3,5 inch;

Memorie internă: minimum 8 GB;

Conectivitate: cablu USB, Wi Fi;

Securitate: livrată cu carcasa închisă, cu capac de protecție

și ușă blocabilă;

Software: software dezvoltat de către producătorul

echipamentului, necesar pentru printarea obiectelor.

4. Scanner 3D fix

Precizie de scanare (mm): minimum 0,1;

Timp de scanare pentru o imagine (s): < 8 s;

Distanța între puncte (mm): 0,17—0,2;

Mod de aliniere: trăsături obiect; manual;

Scanare textură: da;

Scanare rapidă: da;

Volum scanare (mm): minimum: 25 x 15 cm;

Distanță de scanare (mm): 290—480;

Suprafața pentru o singură imagine (mm): 200 x 150;

Rezoluție cameră (Mpx): 1,3;

Sursă de lumină: LED lumină albă;

Format fișiere: OBJ, STL;

Software: software dezvoltat de către producătorul

echipamentului;

Se va avea în vedere asigurarea compatibilității între toate

echipamentele din smartlab.

Masă rotativă;

Tehnologie de scanare: laser 3D de clasă 1 eyesafe (nu

afectează ochii elevilor).

5. Robot cu braț multifuncțional

Tip robot: modular, dispune de mai multe subansamble care

pot fi combinate pentru a realiza aplicații educaționale.

O configurație tipică va putea fi asamblată și dezasamblată

în maximum 5 minute fără a necesita unelte specifice.

Grade de rotație: 360 (infinit);

Baterie: litiu 3.000 mAh, încorporată;

Comunicare HUB: minimum 4 canale de comunicare,

wireless;

Material carcasă: plastic;

Senzor detectare culoare: posibilitatea de a detecta un

număr de minimum 4 culori;

Senzori de proximitate;

Limbaje de programare suportate: diagramatice, limbaj de

programare în blocuri și clasice;

Module livrate (configurație minimală):

— 1 x modul de legătură;

— 1 x hub;

— 1 x modul cu patru îmbinări;

— 1 x modul conector;

— 1 x modul de tip braț robotic;

— elemente de îmbinare.

Se va livra cu toate cablurile necesare bunei funcționări.

Software: se va livra împreună cu software necesar pentru

programarea kitului de robotică și minimum 10 lecții.

6. Kituri robotice pentru începători sau avansați

Tip kit: compus din plăcuțe programabile (microcontroller;

tensiune de operare: 5V; pini intrare/ieșire digitali; pini analogici

de intrare; memorie flash; cabluri compatibile cu plăcuțele

programabile; firele trebuie să suporte semnale digitale sau

analogice); senzori de temperatură și umiditate, ultrasonici,
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cabluri de conexiune, module de releu, cu buzzer, fotodiode,

leduri de diferite culori, minibreadboard, pentru realizarea de

aplicații educaționale de tip STEM (Science, Technology,

Engineering and Maths).

Componentele kitului vor fi livrate în cutii individuale.

7. Creion 3D

Material filament: PLA;

Diametru filament: 1.75 mm;

Minimum 2 trepte de viteză;

Alimentare prin conexiune USB;

Securitate: oprire automată după un anumit timp de

inactivitate.

8. Ochelari de realitate virtuală VR/AR

Ochelarii trebuie să fie dedicați sistemului educațional, nu

vor permite încărcarea și rularea de jocuri video.

Posibilitatea de recepționare de conținut în mod centralizat

pe toți ochelarii — profesorul poate opta să transmită centralizat

sau pe grupuri de lucru activitățile didactice.

Materialele din care sunt confecționați ochelarii trebuie să

permită dezinfectarea și igienizarea.

Lentilă: polarizată;

Memorie RAM: 2 GB;

Memorie de stocare: minimum 32 GB;

Rezoluție pe ochi: minimum 1.080*1.200;

Cameră frontală;

Audio: 2 difuzoare integrate;

Conectivitate: USB, bluetooth, Wi Fi;

Conținut educațional: ochelarii se vor livra cu minimum cinci

ore de conținut educațional inclus în preț. Conținutul educațional

va acoperi cel puțin 2 discipline din programa școlară. Licența de

utilizare a conținutului educațional va acoperi durata de

sustenabilitate a proiectului. Se va livra o licență pentru fiecare

pereche de ochelari.

9. Cameră videoconferință

Sunet: difuzor integrat, full duplex cu anulare zgomot și ecou;

Codare H.264;

Alte funcționalități: pan, tilt, zoom, volume +–, audio mute,

răspuns/închis.

10. Sistem sunet

Putere RMS (W): 80;

Amplificare: integrată;

Conectivitate bluetooth 4.1;

Conectivitate jack 3.5 mm și/sau RCA.

11. *Dispozitive pentru managementul laboratorului

inteligent, integrabile cu tehnologiile și echipamentele

utilizate: laptop sau desktop + monitor sau Sistem All-In-One

Laptop

Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată

de producător, scor de minimum 10.000 de puncte pe site-ul

cpubenchmark.net;

Display: minimum 14'';

Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4;

Stocare: tip SSD minimum 256 GB;

Conectivitate: wireless 802.11 ac, bluetooth 5;

Webcam integrat, rezoluție 1.280 x 720 p;

Porturi: HDMI, USB 3.0, audio jack combo;

Greutate: mai mică de 2 kg;

Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă

față de ultima lansată, cu suport tehnic oferit de producător

pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, respectiv un ciclu de

învățământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de

operare existente/utilizate în unitatea de învățământ.

Desktop + monitor

Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată

de producător, scor de minimum 10.000 de puncte pe site-ul

cpubenchmark.net;

Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4;

Monitor: FHD, IPS, 24'', touchscreen;

Stocare: SSD minimum 512 GB;

Porturi: VGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ-45, audio pentru

sistem 5.1, HDMI;

Periferice: tastatură și mouse;

Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă

față de ultima lansată, cu suport tehnic oferit de producător

pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, respectiv un ciclu de

învățământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de

operare existente/utilizate în unitatea de învățământ.

Sistem All-In-One

Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată

de producător, scor de minimum 5.500 de puncte pe site-ul

cpubenchmark.net.;

Display: FHD, 24'', 1.920 x 1.080 pixeli, anti-glare;

Webcam: integrat, rezoluție 1.280 x 720 pixeli;

Microfon: integrat;

Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4;

Stocare: SSD 250 GB;

Sunet: boxe încorporate;

Porturi: HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0;

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1.000,

bluetooth 5;

Periferice: tastatură + mouse;

Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă

față de ultima lansată, cu suport tehnic oferit de producător

pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, respectiv un ciclu de

învățământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de

operare existente/utilizate în unitatea de învățământ.

12. Alte dispozitive și echipamente tehnologice adaptate

nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de învățământ,

în funcție de filiera acesteia, utilizate în scop didactic și care

să asigure desfășurarea optimă a procesului educațional

N O T E:

1. Echipamentele prevăzute la pct. 1—11 sunt echipamente cu caracter obligatoriu.

2. Se va avea în vedere asigurarea instruirii cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor furnizate.

* Se va avea în vedere achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional

care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitivele de la pct. 1 și 11. Furnizorul va asigura conectarea dispozitivelor

din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.329/2018 

privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați 

la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, 

la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat

În temeiul art. 160, 164, art. 174 alin. (3), art. 193 alin. (7), art. 216, art. 219 alin. (2) și al art. 223 din Legea educației

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 23, 37, 40, 53 și 54 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Referatul de aprobare nr. 397/DGIU din 13.12.2022 în vederea emiterii prezentului ordin,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. I. — La articolul 1 din Ordinul ministrului educației

naționale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor

pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de

doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de

învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de

stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297

din 3 aprilie 2018, alineatul (4) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„(4) Începând cu luna ianuarie 2023, cuantumul alocat pentru

constituirea fondului de burse doctorale/lună/pe toată durata

anului universitar (12 luni)/student-doctorand este diferențiat pe

ani de studii după cum urmează:

a) 1.700 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii I

și II de studii;

b) 1.950 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul III

de studii;

c) 1.950 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul IV

de studii doar pentru domeniile medicină, medicină dentară,

farmacie și medicină veterinară.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 22 decembrie 2022.

Nr. 6.452.

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.497/2022)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 26/10.I.2023

6

A. Caracteristici generale ale dispozitivelor utilizate de

elevi și profesori în activitățile educaționale digitale/

virtuale:

1. ultraportabilitate a echipamentelor mobile (pentru

transportul facil al acestora — maximum 2 kg);

2. capacitate de stocare și arhivare a materialelor didactice,

precum și viteză de scriere/citire;

3. posibilitatea de a interconecta dispozitivele de introducere

de date cu cele de afișare prin porturi specifice: USB, USB tip C,

HDMI, dar și prin conectivitate Wi Fi de mare viteză;

4. durată de utilizare care să poată fi extinsă la nivelul unui

ciclu de învățământ, să asigure update-uri/upgrade-uri de

securitate și performanță la nivelul sistemelor de operare și să

permită eventuale reparații;

5. sisteme de operare cu cel mult o versiune în urmă față de

ultima generație lansată;

6. manual/instrucțiuni de utilizare și certificat de garanție în

limba română;

7. respectarea legislației europene în domeniul securității și

sănătății utilizatorilor.

B. Softurile educaționale preinstalate vor fi sigure,

testate în practică și vor asigura:

1. integrarea echipamentelor;

2. redactarea de text, desene, calcul tabelar, prezentări.

Introducerea și replicarea în sistem digital a simbolurilor grafice

(precum: forme geometrice, învățarea și exersarea scrisului de

mână, trigonometrie, desen, formule chimice etc.);

3. schimbul de informații pentru elevi și profesori, în timp real,

prin posibilitatea partajării ecranului pentru transmiterea datelor

și a vocii participanților la sesiunea educațională virtuală;

4. securitatea datelor și restricționarea accesului pe site-uri

cu conținut periculos sau neadecvat vârstei elevilor minori;

5. respectarea recomandării: dispozitivele să fie înrolate și

administrate, respectiv să permită rularea aplicațiilor disponibile

instituțional din cadrul pachetului gratuit de licențe Clasa

Viitorului (Google Work Space for Education și Microsoft

Office 365 A1), activitate pe numele de domeniu aflat în

proprietatea instituției educaționale.

C. În cadrul fiecărei unități de învățământ se vor asigura

următoarele:

1. securitatea dispozitivelor prin protecție împotriva virușilor

și malware;

2. dispozitive electronice speciale pentru persoanele cu

dizabilități utilizate în procesul educațional (deficiențe de auz,

vedere, cognitive, neuromotorii etc.) — tehnologii asistive

software (aplicații informatice, ca de exemplu aparatele de

comunicare pentru emisie vocală, dispozitive de generare a

vorbirii) și tehnologii asistive hardware/echipamente care au

rolul de a facilita comunicarea și de a asigura independența/

autonomia persoanelor cu dizabilități (de auz, de vedere,

neuromotorii, tulburări de neurodezvoltare sau alte tipuri de

dizabilități), după caz.

Pachetele se pot achiziționa în funcție de tipul dizabilității și

cerințele educaționale ale elevului;

3. dotarea optimă și eficientă a sălilor de clasă, laboratoarelor

de informatică, în funcție de nevoi, de specificul unității de

învățământ, de dotările deja existente la momentul viitoarelor

achiziții.
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A C T E  A L E  A U TO R I T Ă Ț I I  D E  S U P R AV E G H E R E  F I N A N C I A R Ă

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

R E G U L A M E N T

pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară 

nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor 

și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) și (8)—(10), art. 5 alin. (1) lit. b) și c), art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (6), art. 11, 12,

art. 13 alin. (4), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. c), art. 16, art. 17 alin. (1), (5)—(7), (9) și (11)—(14), art. 18 alin. (1) și (3), art. 19

alin. (1)—(5), art. 21—25, art. 26 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și (4)—(8), art. 28, art. 33 alin. (2), art. 37, 38 și 43, art. 44 alin. (1) lit. b),

c), e)—i) și alin. (3) și (5)—(7), art. 45, 46 și 48, art. 59 alin. (1), (3) și (4) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea

și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu

modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 21

2

din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile: 

— art. 173 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,

cu modificările și completările ulterioare; 

— art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare; 

— art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare; 

— art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și

completările ulterioare; 

— art. 151 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; 

— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și

societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

— Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare; 

— Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare, 

având în vedere: 

— Ghidul EBA în temeiul art. 17 și art. 18 alin. (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 finanțare a terorismului”) de abrogare și de înlocuire a Ghidului JC/2017/37; 

— Ghidul EBA privind caracteristicile unei abordări bazate pe risc a acțiunii de supraveghere în ceea ce privește prevenirea

și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și etapele care trebuie urmate atunci când se efectuează

supravegherea în funcție de riscuri în temeiul art. 48 alin. (10) din Directiva (UE) 2015/849 (de modificare a Ghidului comun

ESAs/2016/72); 

— Ghidul EBA privind politicile și procedurile legate de gestionare a 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,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 20 decembrie 2022, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. — Regulamentul Autorității de Supraveghere

Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire

și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin

intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea

de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 991 din 10 decembrie 2019, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează: 

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi

alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Prezentul regulament stabilește factorii care trebuie avuți

în vedere în procesul de evaluare a riscului de spălare a banilor

și finanțare a terorismului (denumit în continuare risc SB/FT)

asociați unei relații de afaceri sau unei tranzacții ocazionale,

precum și evaluarea riscului de SB/FT la nivelul activității

entităților reglementate.

(5) Prevederile prezentului regulament stabilesc rolul și

responsabilitățile ofițerilor de conformitate SB/FT, ale

conducătorilor direct responsabili SB/FT și ale structurii de

conducere.”

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera b

4

) se introduc

patru noi litere, literele b

5

)—b

8

) cu următorul cuprins:

„b

5

) apetit pentru risc — nivelul de risc pe care o entitate

reglementată este dispusă să îl accepte și să îl gestioneze; 

b

6

) conducător direct responsabil SB/FT — membrul

conducerii executive/conducerii superioare, respectiv, în cazul

societăților cu formă juridică de societate cu răspundere limitată,

conducătorul executiv/directorul general direct responsabil

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 129/2019, a

reglementărilor emise în aplicarea acesteia și a procedurilor

administrative incidente SB/FT;

b

7

) conducere executivă/conducere superioară —

persoanele menționate la art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul



Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind

evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a

persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților

reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

denumit în continuare Regulamentul ASF nr. 1/2019, sau

conducătorul executiv/directorul general în cazul societăților cu

formă juridică de societate cu răspundere limitată, după caz;

b

8

) consiliu — structura menționată la art. 2 alin. (2) lit. f) din

Regulamentul ASF nr. 1/2019 sau consiliul de

administrație/administratorul unic în cazul societăților cu formă

juridică de societate cu răspundere limitată, după caz;”.

3. La articolul 2 alineatul (2), litera h) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„h) ofițer de conformitate SB/FT — persoană din cadrul

entității reglementate desemnată în conformitate cu art. 7

1

alin. (7) lit. g), art. 8 și 9;”.

4. La articolul 2 alineatul (2), litera j) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„j) persoană desemnată SB/FT — persoană din cadrul

entității reglementate care are responsabilități în aplicarea Legii

nr. 129/2019 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia,

respectiv conducătorul direct responsabil SB/FT și ofițerul de

conformitate SB/FT;”.

5. La articolul 2 alineatul (2), după litera j) se introduce o

nouă literă, litera j

1

), cu următorul cuprins:

„j

1

) principiul proporționalității — urmărește corelarea

următoarelor criterii: natura activității entității reglementate,

ținând seama de expunerea sa geografică, de baza de clienți,

de canalele de distribuție, de oferta de produse și servicii,

dimensiunea operațiunilor sale, forma juridică a entității

reglementate, respectiv dacă face parte dintr-un grup;”.

6. La articolul 2 alineatul (2), după litera k) se introduc

patru noi litere, literele k

1

)—k

4

), cu următorul cuprins:

„k

1

) relație de afaceri sau tranzacție la distanță — o relație de

afaceri sau o tranzacție în care clientul nu este prezent fizic și

identitatea acestuia este necesar să fie verificată prin conexiune

video sau prin mijloace tehnologice similare;

k

2

) risc emergent — riscul care nu a fost identificat anterior

sau riscul existent care a crescut în mod semnificativ;

k

3

) risc inerent — nivelul riscului de SB/FT identificat înainte

de aplicarea măsurilor de diminuare;

k

4

) risc rezidual — nivelul riscului rămas după aplicarea

măsurilor de diminuare a riscului inerent;”. 

7. La articolul 2 alineatul (2), litera l) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„l) risc de SB/FT — probabilitatea și impactul ca spălarea

banilor sau finanțarea actelor de terorism să se materializeze;”.

8. La articolul 2 alineatul (2), litera o) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„o) structură de conducere — astfel cum este definită la art. 2

alin. (2) lit. x) din Regulamentul ASF nr. 1/2019.”

9. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) În aplicarea art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019,

entitățile reglementate realizează, revizuiesc și documentează

evaluări proprii de risc prin care identifică, evaluează și

gestionează riscul de SB/FT, atât la nivelul întregii activități

incidente Legii nr. 129/2019, cât și la nivel individual, cu luarea

în considerare a tuturor factorilor de risc prevăzuți în anexele

nr. 1—4, care fac parte integrantă din prezentul regulament,

astfel încât să poată demonstra ASF că înțeleg modul în care

acestea au fost efectuate și administrează adecvat riscul de

SB/FT la care sunt sau ar putea fi expuse.”

10. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Evaluările proprii de risc prevăzute la alin. (1) trebuie să

cuprindă:

a) evaluarea riscului de SB/FT la care este expusă entitatea

reglementată la nivelul activității desfășurate, proporțional cu

natura, dimensiunea și complexitatea activității acesteia; și 

b) evaluarea riscului de SB/FT la care este expusă entitatea

reglementată la nivel individual, ca urmare a stabilirii unei relații

de afaceri sau a efectuării unei tranzacții ocazionale.”

11. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Evaluările de risc prevăzute la alin. (1) se actualizează

anual sau ori de câte ori intervin modificări în cadrul evaluărilor

de risc SB/FT naționale și sectoriale, al standardelor tehnice de

reglementare în domeniu adoptate de Comisia Europeană și al

factorilor de risc prevăzuți de Legea nr. 129/2019, al cerințelor

din prezentul regulament și, după caz, al evaluărilor realizate la

nivelul grupului din care fac parte entitățile reglementate.”

12. La articolul 3 alineatul (4), litera d) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„d) monitorizarea tranzacțiilor și serviciilor oferite, corelate cu

profilul de risc, cu activitatea și situația financiară a clientului,

pentru a detecta tranzacțiile neobișnuite sau suspecte;”.

13. La articolul 3 alineatul (4), după litera d) se introduce

o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) revizuirea, respectiv actualizarea documentelor, datelor

și informațiilor, pentru a înțelege dacă riscul asociat relației de

afaceri s-a schimbat, respectiv actualizarea și revizuirea în

permanență a evaluării riscurilor.”

14. La articolul 3 alineatul (5), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei

prin care este verificată identitatea clientului și a beneficiarului

real, modul în care se stabilesc natura și scopul relației de

afaceri, măsuri prin care sunt stabilite categoriile de diligențe în

raport cu anumite categorii de clienți și procesele efective de

monitorizare permanentă în raport cu activitatea acestora,

încadrarea acestora în categoria de clientelă corespunzătoare

gradului de risc, respectiv trecerea dintr-o categorie de clientelă

în alta;”.

15. La articolul 3 alineatul (5), după litera a) se introduce

o nouă literă, litera a

1

), cu următorul cuprins:

„a

1

) măsuri aplicabile tranzacțiilor ocazionale în contextul

activității desfășurate și procesele efective de determinare a

circumstanțelor în care o serie de tranzacții punctuale reprezintă

o relație de afaceri individuală, și nu o tranzacție ocazională,

luând în considerare factori precum frecvența cu care clientul

revine pentru tranzacția ocazională și măsura în care se

preconizează că relația va avea sau pare să aibă un element

de durată; o serie de tranzacții ocazionale pot constitui o relație

de afaceri inclusiv în cazul în care nu se atinge pragul prevăzut

la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019;”.

16. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi

alineate, alineatele (5

1

)—(5

3

), cu următorul cuprins:

„(5

1

) Politicile și normele interne, mecanismele de control

intern și procedurile de administrare a riscurilor de SB/FT

prevăzute la alin. (5) îndeplinesc următoarele cerințe:

a) se bazează pe evaluarea riscului de SB/FT la care este

expusă entitatea reglementată la nivelul activității desfășurate

și reflectă această evaluare;

b) sunt accesibile și sunt înțelese de personalul cu atribuții în

domeniul SB/FT.

(5

2

) Entitățile reglementate se asigură că evaluarea riscurilor

de SB/FT la nivelul întregii activități incidente Legii nr. 129/2019

reflectă măsurile luate pentru a evalua riscul de SB/FT asociat
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relațiilor de afaceri individuale sau tranzacțiilor ocazionale și

apetitul acestora pentru riscul de SB/FT.

(5

3

) Pentru a se conforma prevederilor alin. (5

2

), entitățile

reglementate utilizează evaluarea riscului la nivelul întregii

activități incidente Legii nr. 129/2019 pentru a fundamenta

nivelul de măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei pe

care îl aplică în situații specifice, precum și anumitor tipuri de

clienți, produse, servicii și canale de distribuție.” 

17. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) Entitățile reglementate aprobă, monitorizează și

revizuiesc anual și ori de câte ori este necesar, pe baza

evaluărilor proprii de risc prevăzute la art. 3, politicile, normele

interne, mecanismele și procedurile de administrare a riscurilor

de SB/FT, precum și metodologia, în conformitate cu prevederile

art. 24 alin. (1), (3) și (7) și art. 25 alin. (3) din Legea

nr. 129/2019, luând în considerare, totodată, și elementele

menționate la art. 3 alin. (3) și (4) din prezentul regulament.”

18. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) Entitățile reglementate implementează sisteme și

proceduri de control intern pentru a identifica riscuri emergente

de SB/FT și pentru evaluarea acestora, în scopul de a le integra

cât mai repede în evaluările la nivelul activității incidente Legii

nr. 129/2019 și la nivel individual.” 

19. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Entitățile reglementate instituie măsuri de verificare a

modului de implementare și de evaluare a eficienței sistemelor

și procedurilor de control intern, inclusiv prin intermediul funcției

de audit independent.” 

20. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Sistemele și procedurile de control intern prevăzute la

alin. (1) cuprind cel puțin următoarele: 

a) procese ce asigură faptul că informațiile interne obținute în

cadrul monitorizării continue a relațiilor de afaceri sunt revizuite

periodic, pentru identificarea tendințelor și a riscurilor emergente

în ceea ce privește relațiile de afaceri individuale și activitatea

entității reglementate; 

b) procese ce asigură revizuiri periodice a surselor de

informații utilizate în cadrul evaluărilor de risc și, în special: 

1. cu privire la evaluarea riscurilor la nivel individual: 

(i) verificarea periodică a rapoartelor mediatice relevante

pentru sectoarele sau jurisdicțiile în care entitatea

reglementată își desfășoară activitatea sau are relații

de afaceri ocazionale;

(ii) asigurarea cunoașterii de către entitatea reglementată

a modificărilor produse la nivelul alertelor de terorism

și al regimurilor de sancțiuni de îndată ce au fost

emise sau comunicate; 

2. cu privire la evaluarea riscurilor la nivelul întregii activități: 

(i) verificarea periodică a avertizărilor și a rapoartelor din

partea Oficiului, a ASF, a altor autorități naționale

competente sau a organismelor internaționale de

resort; 

(ii) verificarea periodică a analizelor tematice și a

publicațiilor similare emise de către autoritățile

competente și organismele internaționale de resort; 

(iii) procese de captare și analizare a informațiilor privind

riscurile de SB/FT legate de categorii noi de clienți, țări

sau zone geografice, produse și servicii noi, canale noi

de distribuție, sisteme și proceduri noi de control de

conformitate;

c) stabilirea de legături cu alți reprezentanți din

industrie/organizații profesionale, cu ASF și cu Oficiul, precum și

furnizarea de răspunsuri referitoare la anumite constatări

specifice.”

21. La articolul 5 alineatul (3), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) planificarea anuală a evaluării riscurilor la nivelul întregii

activități și stabilirea unei date, în cursul anului, în funcție de

riscuri, în care să se efectueze evaluarea riscurilor la nivel

individual, astfel încât să se asigure includerea riscurilor noi sau

emergente; în cazul în care entitatea reglementată are

cunoștință despre faptul că a apărut un nou risc sau despre

creșterea unui risc existent, acest lucru trebuie să se reflecte în

evaluările riscurilor cât mai repede posibil;”.

22. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(4) Entitățile reglementate stabilesc frecvența de testare în

funcție de riscul de SB/FT la care sunt expuse, fără a depăși un

interval de 1 an de la ultima testare.”

23. La capitolul II, denumirea secțiunii a 2-a se modifică

și va avea următorul cuprins: 

„SECȚIUNEA a 2-a
Cadrul de guvernanță CSB/CFT”

24. La secțiunea a 2-a, după articolul 7 se introduce un

nou articol, articolul 7

1

, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 7

1

Rolul și responsabilitățile structurii de conducere 

(1) În aplicarea art. 23 și art. 59 alin. (4) din Legea

nr. 129/2019, entitățile reglementate desemnează una sau mai

multe persoane care au responsabilități în aplicarea CSB/CFT,

cu luarea în considerare a prevederilor alin. (2).

(2) Structura de conducere a entității reglementate asigură

un cadru adecvat și eficient de guvernanță pentru CSB/CFT și

are cel puțin următoarele responsabilități:

a) aprobă strategia generală de CSB/CFT și supraveghează

implementarea acesteia; 

b) evaluează, luând în considerare principiul proporționalității

și în baza criteriilor prevăzute la alin. (8), necesitatea desemnării

unei persoane distincte, alta decât conducătorul direct

responsabil SB/FT, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT.

(3) Consiliul supraveghează și monitorizează punerea în

aplicare a cadrului de guvernanță și asigură conformitatea

entității reglementate cu cerințele legale aplicabile prevenirii

SB/FT. 

(4) În aplicarea alin. (3), responsabilitățile consiliului includ

cel puțin următoarele:

a) supraveghează și monitorizează adecvarea și eficiența

politicilor, normelor interne, mecanismelor și procedurilor de

administrare a riscurilor de SB/FT, în raport cu riscul de SB/FT

la care este expusă entitatea reglementată, și, dacă este cazul,

dispune măsuri de revizuire a acestora; 

b) numește conducătorul direct responsabil SB/FT și

evaluează adecvarea acestuia sau analizează evaluarea

adecvării, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4)

lit. d), art. 10 alin. (3

1

) și art. 14 alin. (1) lit. a) din Regulamentul

ASF nr. 1/2019; 

c) desemnează persoana care asigură exercitarea atribuțiilor

ofițerului de conformitate SB/FT în conformitate cu prevederile

art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, ținând seama de

rezultatul evaluării menționate la alin. (2) lit. b); 

d) aprobă raportul de activitate al ofițerului de conformitate

SB/FT sau, după caz, dispune revizuirea acestuia; 

e) primește periodic actualizări referitoare la activitățile care

expun entitatea reglementată la risc sporit de SB/FT și este

informat cu privire la rezultatele evaluării riscului de SB/FT la

nivelul întregii activități; 
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f) comunică conducătorului direct responsabil SB/FT deciziile

care pot afecta riscurile de SB/FT la care este expusă entitatea

reglementată; 

g) evaluează anual funcționarea eficientă a funcției de

conformitate SB/FT, luând în considerare concluziile rapoartelor

de audit independent, inclusiv prin evaluarea adecvării

resurselor umane și tehnice alocate funcției de conformitate

SB/FT.

(5) Consiliul are acces direct și permanent la toate datele și

informațiile deținute la nivelul societății necesare îndeplinirii

obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare SB/FT, respectiv la

rapoartele ofițerului de conformitate SB/FT, auditorului

independent, precum și la comunicările entității reglementate cu

Oficiul, constatările, măsurile de remediere și sancțiunile impuse

de ASF.

(6) Conducerea executivă/Conducerea superioară asigură

implementarea politicilor și normelor interne, mecanismelor de

control intern și procedurilor de administrare a riscurilor de

SB/FT prevăzute la art. 3 alin. (5) și exercită în acest sens

următoarele: 

a) evaluează necesitatea înființării unei structuri CSB/CFT

care să îl asiste pe ofițerul de conformitate SB/FT și informează

consiliul cu privire la rezultatul evaluării; 

b) stabilește și implementează structura organizatorică și

operațională necesară îndeplinirii strategiei CSB/CFT și asigură

adecvarea resurselor umane și tehnice alocate; 

c) avizează raportul de activitate al ofițerului de conformitate

SB/FT sau, după caz, dispune revizuirea acestuia; 

d) transmite datele și informațiile prevăzute la art. 43 alin. (2). 

(7) Atribuțiile conducătorului direct responsabil SB/FT numit

în conformitate cu alin. (4) lit. b) includ cel puțin următoarele:

a) asigură faptul că politicile și normele interne, mecanismele

de control intern și procedurile de administrare a riscurilor de

SB/FT, prevăzute la art. 3 alin. (5), iau în considerare

caracteristicile și riscurile SB/FT la care este expusă entitatea

reglementată;

b) evaluează împreună cu structura de conducere

necesitatea numirii unui ofițer de conformitate SB/FT; 

c) evaluează împreună cu structura de conducere,

proporțional cu natura, amploarea și complexitatea activității și

expunerea entității reglementate la riscul de SB/FT, necesitatea

înființării unei structuri CSB/CFT care să îl asiste pe ofițerul de

conformitate SB/FT;

d) raportează periodic structurii de conducere riscul de

SB/FT la care este expusă entitatea reglementată și activitatea

desfășurată de ofițerul de conformitate SB/FT; 

e) informează structura de conducere cu privire la riscurile

semnificative de SB/FT și recomandă acțiuni pentru remedierea

lor; 

f) asigură faptul că ofițerul de conformitate SB/FT:

(i) are acces direct la toate informațiile necesare

îndeplinirii sarcinilor sale; 

(ii) dispune de resurse umane și de instrumente tehnice

suficiente pentru a putea îndeplini în mod adecvat

sarcinile care îi sunt atribuite; 

(iii) este informat cu privire la incidentele legate de

CSB/CFT identificate de sistemele de control intern și

despre deficiențele constatate de ASF referitoare la

implementarea prevederilor reglementărilor CSB/CFT; 

g) exercită atribuțiile și responsabilitățile ofițerului de

conformitate în cazul în care entitatea reglementată nu

desemnează o persoană în calitate de ofițer de conformitate

SB/FT.

(8) Evaluările prevăzute la alin. (7) lit. b) și c) se realizează

pe baza următoarelor criterii: 

a) expunerea geografică;

b) numărul clienților;

c) canalele de distribuție;

d) produsele și serviciile oferite;

e) numărul și volumul tranzacțiilor;

f) numărul de angajați;

g) forma juridică;

h) apartenența entității reglementate la un grup. 

(9) Decizia structurii de conducere ca urmare a evaluării

prevăzute la alin. (2) lit. b) trebuie justificată și documentată

potrivit criteriilor menționate la alin. (8).”

25. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ARTICOLUL 8 

Numirea ofițerilor de conformitate

(1) În aplicarea art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019,

entitățile reglementate desemnează ofițerul de conformitate

SB/FT, cu luarea în considerare a principiului proporționalității

și a rezultatului evaluării menționate la art. 7

1

alin. (7) lit. b),

determinat în baza criteriilor prevăzute la art. 7

1

alin. (8).

(2) Ofițerul de conformitate SB/FT, desemnat conform

alin. (1), poate fi orice persoană care îndeplinește condițiile

stabilite în Legea nr. 129/2019, inclusiv cele de instruire

adecvată și de gestionare a conflictelor de interese, după cum

urmează: 

a) conducătorul direct responsabil SB/FT; 

b) persoana care exercită funcția-cheie corespunzătoare

ofițerului de conformitate/controlului intern, definită conform

art. 2 alin. (2) lit. p) pct. (ii) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, cu

condiția ca aceasta să fie exercitată de o persoană cu funcție de

conducere de rang superior, astfel cum este definită la art. 2

lit. o) din Legea nr. 129/2019; 

c) altă persoană cu funcție de conducere cu atribuții specifice

în materia SB/FT, subordonată direct consiliului. 

(3) În situația menționată la alin. (2) lit. a), dispozițiile Legii

nr. 129/2019 și ale prezentului regulament aplicabile ofițerului

de conformitate SB/FT se aplică corespunzător conducătorului

direct responsabil SB/FT 

(4) Ofițerul de conformitate SB/FT nu se află în raport de

subordonare cu o persoană care are responsabilitatea

gestionării activităților monitorizate de acesta.

(5) În aplicarea art. 23 alin. (3) din Legea nr. 129/2019,

entitatea reglementată numește una sau mai multe persoane

desemnate SB/FT cu responsabilități în aplicarea Legii

nr. 129/2019 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

(6) Notificarea ofițerului de conformitate SB/FT către ASF

este realizată prin transmiterea formularului completat, prevăzut

în anexa nr. 5, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de

începerea exercitării atribuțiilor, cu precizarea naturii și limitelor

responsabilităților încredințate. 

(7) În aplicarea art. 23 alin. (3), coroborat cu art. 24 alin. (5)

și (6) din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate stabilesc și

documentează cerințele și condițiile de desemnare a

persoanelor desemnate SB/FT, precum și cu privire la

recrutarea angajaților. 

(8) În aplicarea art. 23 alin. (2), coroborat cu art. 24 alin. (6)

din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate stabilesc și

documentează standardele de desemnare a ofițerului de

conformitate SB/FT care coordonează implementarea politicilor

și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT. 

(9) Standardele pentru desemnarea ofițerului de

conformitate, menționate la alin. (8), se pun la dispoziția ASF, la

cererea acesteia, și trebuie să cuprindă cerințe stabilite de

entitatea reglementată în procesul de recrutare pentru a se

asigura că persoana desemnată dispune de suficientă

experiență și cunoștințe pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor

ce îi revin, precum și de o bună reputație.”
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26. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ARTICOLUL 9

Atribuții și responsabilități ale ofițerilor de conformitate SB/FT 

(1) Entitățile reglementate definesc și documentează rolul

ofițerului de conformitate SB/FT, ale cărui responsabilități includ

cel puțin următoarele:

a) asigură elaborarea, coordonarea, implementarea și

revizuirea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea

dispozițiilor legale referitoare la prevenirea SB/FT, proporțional

cu riscurile de SB/FT identificate; 

b) elaborează și actualizează cadrul de evaluare a riscurilor

SB/FT la nivel individual și la nivelul întregii activități conform

prevederilor prezentului regulament; 

c) informează conducătorul direct responsabil SB/FT periodic

și anual, prin intermediul raportului prevăzut la lit. e), ASF cu

privire la rezultatele evaluării de risc SB/FT și cu privire la planul

de măsuri de gestionare și diminuare a riscurilor identificate;

d) prezintă funcției de audit independent toate informațiile

necesare testării/verificării eficienței mecanismului de prevenire

și combatere a SB/FT; 

e) întocmește anual raportul de activitate;

f) transmite raportul anual de activitate către ASF și răspunde

solicitărilor formulate de aceasta. 

(2) Ofițerul de conformitate SB/FT informează conducătorul

direct responsabil SB/FT și, după caz, conducerea executivă/

conducerea superioară cu privire la domeniile în care

desfășurarea controalelor SB/FT trebuie implementată sau,

după caz, îmbunătățită și propune măsuri de remediere pentru

diminuarea și gestionarea eficientă a riscului de SB/FT. 

(3) Raportul anual de activitate al ofițerului de conformitate

SB/FT prevăzut la alin. (1) lit. e) conține cel puțin elementele

menționate în anexa nr. 7 și este transmis ASF până la data de

31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent, începând cu

raportul aferent anului 2023. 

(4) În aplicarea art. 23 alin. (3) din Legea nr. 129/2019,

entitățile reglementate se asigură că ofițerul de conformitate

SB/FT, conducătorul direct responsabil SB/FT și auditorul:

a) au acces direct și permanent la toate datele și informațiile

deținute la nivelul societății necesare îndeplinirii obligațiilor

prevăzute de legislația în vigoare; 

b) dispun de resursele și instrumentele necesare îndeplinirii

atribuțiilor SB/FT; 

c) au acces permanent la toate evidențele întocmite de

entitatea reglementată în conformitate cu prevederile prezentului

regulament și cu celelalte dispoziții legale incidente.

(5) În situația în care, temporar, accesul la informații și

documente prevăzut la alin. (4) nu se poate face în mod direct,

acesta va fi efectuat în timpul util îndeplinirii obligațiilor incidente,

fără a aduce atingere atribuțiilor și responsabilităților prevăzute

de Legea nr. 129/2019 pentru ofițerii de conformitate SB/FT și

conducătorul direct responsabil SB/FT. 

(6) În măsura în care modul de conformare cu obligațiile

legale CSB/CFT este subiectul unei misiuni de audit, entitatea

reglementată asigură accesul auditorului la toate informațiile și

documentele necesare, în timp util și într-o formă completă și

corectă. 

(7) Ofițerii de conformitate SB/FT și conducătorul direct

responsabil SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor

stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a prezentului

regulament, în măsura în care entitatea reglementată a asigurat

cadrul operațional și procedural intern pentru îndeplinirea

obligațiilor legale CSB/CFT. 

(8) Entitatea reglementată asigură cadrul necesar pentru

respectarea prevederilor alin. (4) și (6) și răspunde pentru

îndeplinirea acestor obligații.”

27. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ARTICOLUL 10

Recrutarea, instruirea și verificarea profesională a ofițerilor de

conformitate SB/FT și a conducătorilor direct responsabili SB/FT 

(1) Entitățile reglementate stabilesc criterii de selecție,

recrutare internă/externă și de numire a persoanelor eligibile

pentru îndeplinirea atribuțiilor ofițerilor de conformitate și ale

conducătorilor direct responsabili SB/FT, cu respectarea cel

puțin a următoarelor cerințe:

a) îndeplinirea criteriilor de adecvare a persoanelor evaluate

prevăzute în Regulamentul ASF nr. 1/2019; 

b) participarea candidaților la stagiile de pregătire și instruire

cu privire la aplicarea dispozițiilor legislației în vigoare și a

tehnicilor de prevenire și combatere a SB/FT stabilite/organizate

de Institutul de Studii Financiare, Institutul Bancar Român sau

alte organisme de pregătire și formare profesională

acreditate/atestate; 

c) inexistența unui conflict de interese cu alte situații care ar

avea impact asupra realizării atribuțiilor prevăzute la art. 9. 

(2) Entitățile reglementate asigură formarea profesională

continuă privind tehnicile de prevenire și combatere a SB/FT a

persoanelor menționate la art. 8 alin. (5), ori de câte ori este

nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani.

(3) Documentele întocmite în scopul aplicării alin. (1) și (2) se

pun la dispoziția ASF, la cererea acesteia.”

28. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Entitățile reglementate asigură formarea profesională, în

conformitate cu dispozițiile alin. (2), și pregătirea continuă a

angajaților proprii, în acord cu dispozițiile art. 24 alin. (6) din

Legea nr. 129/2019 și cu dispozițiile alin. (4), și se asigură că

programele de formare profesională sunt:

a) relevante pentru activitatea entității reglementate;

b) adaptate la necesitățile angajaților și la funcțiile specifice

ale acestora;

c) actualizate periodic.”

29. La articolul 11 alineatul (4), după litera a) se introduc

două noi litere, literele a

1

) și a

2

), cu următorul cuprins:

„a

1

) înțeleg atât politicile, mecanismele și procedurile de

prevenire și combatere a SB/FT prevăzute la alin. (2), cât și

modul în care acestea trebuie aplicate;

a

2

) înțeleg evaluarea riscurilor de SB/FT la nivelul întregii

activități și modul în care aceasta afectează activitatea lor;”.

30. La articolul 11, alineatul (6) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(6) Entitățile reglementate includ în contractul de mandat al

conducătorului direct responsabil SB/FT, respectiv în fișele de

post ale angajaților atribuțiile specifice și concrete ce le revin în

ceea ce privește aplicarea normelor CSB/CFT.”

31. La articolul 13 alineatul (1), după litera b) se

introduce o nouă literă, litera b

1

), cu următorul cuprins:

„b

1

) tipul de dovezi furnizate de către client și metoda de

identificare utilizată la verificarea identității clientului și, după

caz, a beneficiarului real;”.

32. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două

noi alineate, alineatele (1

1

) și (1

2

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Procesul de management al riscului de SB/FT efectuat

de entitățile reglementate include următoarele etape distincte,

dar corelate:

a) identificarea factorilor de risc de SB/FT;

b) evaluarea riscurilor de SB/FT.

(1

2

) La evaluarea nivelului general al riscului rezidual de

SB/FT asociat activității, relațiilor de afaceri individuale și

tranzacțiilor ocazionale, entitățile reglementate iau în

considerare atât nivelul riscului inerent, calitatea procedurilor de

control, cât și alți factori de diminuare a riscurilor.”
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33. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Ofițerul de conformitate SB/FT raportează structurii de

conducere rezultatele evaluării riscurilor la nivel individual și la

nivelul întregii activități, propune măsuri în vederea diminuării

riscurilor și se asigură că structura de conducere înțelege și ia

în considerare riscul de SB/FT la care este expusă activitatea

entității reglementate.”

34. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.

35. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc două

noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Pe lângă sursele de informare prevăzute la alin. (2)

și (3), entitățile reglementate consultă tipologiile Grupului de

Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind finanțarea

terorismului și Avizul EBA-OP-2016-07 privind aplicarea

măsurilor de precauție privind clientela pentru clienții care sunt

solicitanți de azil din țări terțe sau din țări cu risc ridicat de SB/FT.

(5) Entitățile reglementate stabilesc sursele de informare

prevăzute la alin. (2)—(4) în funcție de riscuri, luând în

considerare natura, amploarea și complexitatea activității lor.”

36. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc trei noi

alineate, alineatele (2

1

)—(2

3

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Entitățile reglementate se asigură că evaluarea riscului

la nivelul activității este adaptată profilului lor de activitate și ia

în considerare factorii și riscurile specifice activității, inclusiv în

cazul externalizării activității de evaluare a riscurilor.

(2

2

) Entitățile reglementate care fac parte dintr-un grup care

elaborează o evaluare a riscurilor la nivel de grup analizează

dacă aceasta reflectă activitatea și riscurile la care este expusă

entitatea reglementată ca urmare a legăturilor grupului cu

diferite țări și zone geografice și modifică, dacă este cazul,

evaluarea entității reglementate.

(2

3

) În situația în care grupul din care face parte entitatea

reglementată are sediul într-o țară asociată cu un nivel ridicat

de corupție, acest aspect trebuie să se reflecte în evaluarea

riscurilor la nivelul entității reglementate.”

37. La articolul 17, alineatele (2)—(4) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(2) Evaluările de risc SB/FT efectuate stau la baza politicilor

și procedurilor proprii de gestionare a riscului de SB/FT, precum

și la determinarea setului de măsuri de cunoaștere a clientelei

care sunt aplicabile fiecărui client, potrivit prevederilor art. 25 din

Legea nr. 129/2019; evaluările întocmite în acest scop sunt

înregistrate, documentate, actualizate și se pun la dispoziția

ASF, la solicitarea acesteia.

(3) Entitățile reglementate identifică și analizează aspectele

ce decurg din evaluarea riscurilor la nivelul întregii activități și la

nivel individual care implică o concentrare a măsurilor de

gestionare a riscului în contextul prevenirii și combaterii SB/FT,

care se iau atât la momentul inițierii relației de afaceri, cât și pe

durata relației de afaceri.

(4) Entitățile reglementate asigură un echilibru între nevoia

de incluziune financiară și necesitatea de a atenua riscul de

SB/FT, iar în aplicarea unei abordări bazate pe risc entitățile

reglementate nu au obligația să refuze sau să întrerupă automat

relațiile de afaceri cu categorii întregi de clienți pe care acestea

îi asociază unui risc mai ridicat de SB/FT. Riscul asociat relațiilor

de afaceri individuale variază chiar și în cadrul unei singure

categorii.”

38. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) În urma evaluării riscurilor și după luarea în considerare

a riscurilor inerente și a factorilor de diminuare pe care i-a

identificat, entitatea reglementată clasifică liniile de activitate,

precum și relațiile de afaceri și tranzacțiile ocazionale în funcție

de nivelul identificat al riscului de SB/FT.”

39. La articolul 21, alineatul (4) se abrogă.

40. La articolul 21, alineatul (6) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(6) Entitățile reglementate evaluează și revizuiesc normele

interne de cunoaștere a clientelei ori de câte ori este necesar

sau anual, potrivit dispozițiilor art. 5, inclusiv în scopul corectării

deficiențelor identificate în urma verificărilor interne și a acțiunilor

de supraveghere desfășurate de ASF.”

41. La articolul 22, după alineatul (8) se introduce un nou

alineat, alineatul (8

1

), cu următorul cuprins:

„(8

1

) În cazul în care riscul asociat relației de afaceri este

ridicat sau entitățile reglementate au îndoieli privind veridicitatea

sau suficiența informațiilor de identificare a beneficiarului real

obținute din registrele prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea

nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții,

entitățile reglementate iau măsuri suplimentare pentru a

identifica și verifica beneficiarul real; utilizarea informațiilor

prevăzute în registrele menționate nu este suficientă pentru

îndeplinirea obligației de a lua măsuri adecvate și în funcție de

riscuri pentru identificarea beneficiarului real și verificarea

identității acestuia.”

42. La articolul 22, alineatul (9) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(9) În aplicarea art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (3) și art. 17

alin. (1) din Legea nr. 129/2019, în cazul clienților persoane

juridice, fiducii ori alte construcții similare, entitățile verifică

informațiile privind beneficiarul real prin metode de tipul celor

prevăzute la alin. (7), (8) și (8

1

) sau, dacă astfel de verificări nu

sunt disponibile, prin alte metode corespunzătoare, în cazurile

în care din documentele și informațiile pe care le dețin ori în

raport cu plauzibilitatea informațiilor obținute de la clienți:

a) nu pot stabili sau verifica identitatea beneficiarului real;

b) nu pot stabili sau verifica factorii de risc specifici

beneficiarului real;

c) relația de afaceri propusă ori tranzacția ocazională

solicitată prezintă un risc sporit de SB/FT.”

43. La articolul 22, după alineatul (9) se introduc două

noi alineate, alineatele (9

1

) și (9

2

), cu următorul cuprins:

„(9

1

) Entitățile reglementate recurg la identificarea membrilor

conducerii de rang superior care iau decizii cu caracter

obligatoriu în numele clientului doar în următoarele condiții:

a) au fost epuizate toate mijloacele posibile de identificare a

persoanei fizice care deține sau controlează clientul;

b) nu sunt suspiciuni de SB/FT ca urmare a incapacității de

identificare a persoanei fizice care deține sau controlează

clientul;

c) motivația furnizată de client privind imposibilitatea

identificării persoanei fizice care îl deține sau îl controlează este

plauzibilă.

(9

2

) Entitățile reglementate înregistrează și documentează

motivele care au stat la baza identificării membrilor conducerii de

rang superior prevăzuți la alin. (9

1

).”

44. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Entitățile reglementate actualizează informațiile despre

clienți și factorii de risc de SB/FT ai clienților, cu luarea în

considerare cel puțin a modificărilor informațiilor despre client, a

ofertei de produse și servicii adresate acestuia sau, după caz, a

riscurilor identificate în legătură cu produsele și serviciile oferite

deja clientului, precum și a schimbării sursei fondurilor, a structurii

acționariatului/asociaților, a modificărilor în comportamentul

tranzacțional al acestuia.”
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45. La articolul 25, alineatul (6) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(6) Entitățile reglementate adaptează măsurile standard de

cunoaștere a clientelei în funcție de risc, cu luarea în

considerare a dispozițiilor art. 16—19 din Legea nr. 129/2019, le

completează și le corelează cu rezultatele evaluării riscurilor

efectuate la nivelul întregii activități, precum și cu măsurile

simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei

relevante pentru diferitele categorii de entități reglementate,

conform orientărilor prezentate în anexa nr. 2, 3 sau 4.”

46. La articolul 25, după alineatul (7) se introduc trei noi

alineate, alineatele (7

1

)—(7

3

), cu următorul cuprins:

„(7

1

) În scopul aplicării măsurilor standard de cunoaștere a

clientelei, entitățile reglementate stabilesc în politici și proceduri

datele și informațiile obținute din surse sigure și independente

pe care le utilizează, cu luarea în considerare a:

a) elementelor care determină gradul de siguranță a datelor

și a informațiilor pe baza:

(i) verificărilor efectuate pentru obținerea de date și

informații cu privire la client;

(ii) statutului persoanei/entității care a efectuat verificările,

după caz;

(iii) nivelului de securitate asociat sistemelor de

identificare digitală utilizat;

(iv) gradului de dificultate cu care informațiile sau datele

de identitate furnizate pot fi falsificate;

b) elementelor care determină independența datelor sau

informațiilor.

(7

2

) Entitățile reglementate evaluează riscurile asociate

fiecărui tip de dovezi furnizate și metodei de identificare și

verificare a clientului utilizate și se asigură că metoda și tipul

ales sunt proporționale cu riscul de SB/FT asociat clientului.

(7

3

) Entitățile reglementate iau în considerare diferite grade

de independență a datelor și informațiilor, pe care trebuie să le

stabilească în funcție de măsura în care persoana sau entitatea

care a emis sau a furnizat inițial datele sau informațiile:

a) are o relație cu clientul prin legături personale,

profesionale sau familiale directe;

b) ar putea fi influențată de client.”

47. La articolul 27 alineatul (2), după litera c) se introduce

o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) să aibă în vedere lista funcțiilor publice importante

publicată de Comisia Europeană, de Agenția Națională de

Integritate și să se asigură că titularii funcțiilor sunt identificați.”

48. La articolul 27 alineatul (12) litera a), punctul (ii) se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(ii) informații despre natura și scopul relației de afaceri

proporționale cu riscul asociat relației, pentru a

determina legitimitatea acesteia și pentru stabilirea

unui profil de risc complet privind clientul, cum ar fi:

1. numărul, dimensiunea și frecvența tranzacțiilor

care ar putea să fie efectuate prin intermediul

contului/serviciilor prestate, pentru a permite

entității reglementate să identifice abaterile care

pot da naștere unor suspiciuni (în unele cazuri,

poate fi adecvată solicitarea de dovezi);

2. motivul pentru care clientul caută un anumit produs

sau serviciu și modul în care va utiliza produsul sau

serviciul, în special în cazul în care este neclar de

ce nevoile clientului nu pot fi îndeplinite mai bine în

alt mod sau într-o altă jurisdicție;

3. valoarea și sursa, precum și destinația fondurilor;

4. natura activității clientului sau a beneficiarului

real, pentru a permite entității reglementate să

înțeleagă mai bine natura probabilă a relației de

afaceri.”

49. După articolul 27 se introduce un nou articol,

articolul 27

1

, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 27

1

Relații de afaceri și tranzacții ocazionale desfășurate la distanță

(1) În cazul unei relații de afaceri inițiate, stabilite și

continuate la distanță sau al efectuării unei tranzacții ocazionale

la distanță, entitățile reglementate:

a) instituie măsuri adecvate pentru verificarea identității

clientului;

b) evaluează dacă încheierea relației de afaceri sau a

tranzacției ocazionale conduce la creșterea riscului de SB/FT,

în vederea aplicării măsurilor suplimentare de cunoaștere a

clientelei.

(2) Entitățile reglementate care utilizează mijloace

tehnologice inovatoare în scopuri de identificare și verificare a

identității clientului se asigură de faptul că dovezile obținute se

bazează pe date și informații care provin din surse sigure,

credibile și independente.

(3) Pentru a evalua gradul în care utilizarea mijloacelor

tehnologice prevăzute la alin. (2) poate avea impact asupra

riscului de SB/FT, entitățile reglementate au în vedere

următoarele:

a) riscurile asociate utilizării tehnologiei informațiilor și

comunicațiilor, riscurile asociate securității cibernetice, respectiv

riscul ca soluția inovatoare să fie inadecvată, nesigură sau să

poată fi modificată;

b) riscurile calitative, în special riscul ca sursele de informații

utilizate în scopul verificării să nu fie suficient de sigure și

independente și să nu respecte legislația incidentă în vigoare;

c) riscul ca verificarea identității furnizate de soluția

inovatoare să nu fie proporțională cu nivelul riscului de SB/FT

asociat relației de afaceri;

d) riscurile juridice, în special riscul ca furnizorul de soluții

tehnologice să nu respecte legislația aplicabilă privind protecția

datelor;

e) riscurile de fraudă de asumare a identității, respectiv:

(i) riscul ca un client să nu fie cine pretinde că este;

(ii) riscul ca persoana să nu fie o persoană reală.

(4) Entitățile reglementate care recurg la un furnizor de soluții

inovatoare în scopuri de aplicare a măsurilor standard de

cunoaștere a clientelei stabilesc în sarcina acestuia, pe bază

contractuală, următoarele obligații:

a) să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679;

b) să acceseze și să utilizeze o gamă suficientă de date din

surse diferite și actualizate, având în vedere în special

următoarele elemente:

(i) dovezile electronice bazate pe actul de identificare al

unui client nu sunt suficiente într-un context la distanță

fără să fie însoțite de verificări pentru a se asigura că

respectivul client este cine afirmă că este și că

documentul nu a fost modificat; 

(ii) o singură sursă de date nu este suficientă pentru

îndeplinirea standardelor de verificare a identității

clienților;

c) să respecte obligațiile contractuale și legale și să

informeze imediat entitatea reglementată în cazul în care

intervin modificări; 

d) să funcționeze în mod transparent, astfel încât entitatea

reglementată să știe în orice moment ce verificări au fost

efectuate, ce surse au fost utilizate, care au fost rezultatele și cât

de sigure au fost rezultatele respective;

e) să reducă riscurile juridice și riscurile operaționale și să

respecte cerințele privind protecția datelor.”
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50. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două

noi alineate, alineatele (2

1

) și (2

2

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) În funcție de natura, amploarea și complexitatea

activității desfășurate, precum și de riscul de SB/FT la care este

expusă, entitatea reglementată adaptează intensitatea

monitorizării și frecvența verificărilor în concordanță cu

abordarea bazată pe riscuri și determină:

a) tranzacțiile care sunt monitorizate în timp real și

tranzacțiile care sunt monitorizate ex post, cu stabilirea:

(i) factorilor cu grad ridicat de risc de SB/FT care

declanșează monitorizarea în timp real;

(ii) tranzacțiilor asociate unui risc crescut de SB/FT care

sunt monitorizate în timp real, în special în cazul în

care riscul de SB/FT asociat relației de afaceri este

crescut;

b) modalitățile de monitorizare a tranzacțiilor, în special în

cazul în care prelucrează un volum mare de tranzacții, utilizarea

unui sistem automat de monitorizare a tranzacțiilor;

c) frecvența de verificare a tranzacțiilor. 

(2

2

) Pe lângă monitorizarea prevăzută la alin. (2

1

) și indiferent

de nivelul de automatizare utilizat, entitățile reglementate

efectuează periodic verificări ex post pe un eșantion selectat din

toate tranzacțiile prelucrate, în vederea identificării tendințelor

care ar putea sta la baza evaluărilor lor de risc și pentru a testa

și, după caz, a îmbunătăți fiabilitatea și caracterul adecvat al

sistemului de monitorizate a tranzacțiilor; entitățile reglementate

utilizează informațiile obținute din sursele de informare

menționate la art. 14.” 

51. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 29

Informații obținute de la terți

(1) În aplicarea art. 18 alin. (4) din Legea nr. 129/2019,

entitățile reglementate pot utiliza în scopul aplicării măsurilor

standard de cunoaștere a clientelei informații obținute de la terțe

părți, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) și (6) din Legea

nr. 129/2019.

(2) Anterior încheierii unei relații de afaceri cu terțe părți,

entitățile reglementate trebuie să se asigure că obțin de la

acestea de îndată: 

a) toate informațiile necesare potrivit procedurilor proprii

pentru aplicarea măsurilor standard de cunoaștere a clientelei

prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)—c) din Legea nr. 129/2019; 

b) la cerere, copii ale documentelor pe baza cărora terța

parte a aplicat măsurile standard de cunoaștere a clientelei

prevăzute de Legea nr. 129/2019 și de prezentul regulament,

inclusiv, atunci când sunt disponibile, datele obținute prin

mijloacele de identificare electronică, serviciile de încredere

relevante prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau prin

orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic,

reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către

Autoritatea pentru Digitalizarea României;

c) informații cu privire la faptul că terța parte este

supravegheată și se conformează standardelor privind măsurile

de cunoaștere a clientelei și cerințelor de păstrare a evidențelor

într-un mod similar cu cel prevăzut de Legea nr. 129/2019.

(3) În cazul entităților reglementate care utilizează în scopul

aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clientelei o terță

parte din același grup, se poate considera că cerințele

enumerate la alin. (2) sunt îndeplinite dacă: 

a) grupul aplică măsuri standard de cunoaștere a clientelei,

cerințe de păstrare a evidențelor și programe de combatere a

SB/FT similare cu cele prevăzute în Legea nr. 129/2019 și în

prezentul regulament; 

b) conformarea la cerințele prevăzute la lit. a) este

supravegheată la nivel de grup de către autoritatea competentă

din statul în care își desfășoară activitatea terța parte. 

(4) În aplicarea art. 18 alin. (8) din Legea nr. 129/2019,

entitățile reglementate pot externaliza către alte entități aplicarea

măsurilor standard de cunoaștere a clientelei.

(5) În situația menționată la alin. (4), entitățile reglementate

stabilesc pe bază contractuală obligația entității către care s-a

externalizat activitatea de aplicare a măsurilor standard de

cunoaștere a clientelei de respectare a prevederilor Legii

nr. 129/2019 și ale prezentului regulament, precum și

mecanismele prin care entitatea reglementată se asigură de

conformare.

(6) În situațiile menționate la alin. (1) și (4), și la art. 27

1

alin. (4), entitatea reglementată rămâne răspunzătoare pentru

aplicarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019 și de

prezentul regulament.”

52. La articolul 30 alineatul (1), partea introductivă se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Entitățile reglementate păstrează, cu respectarea

prevederilor art. 21 din Legea nr. 129/2019, într-o formă admisă

în procedurile judiciare, cel puțin următoarele documente și

informații, în scopul prevenirii, depistării și investigării posibilelor

cazuri de SB/FT și pentru a demonstra ASF că măsurile luate

sunt adecvate, având în vedere riscul de SB/FT:”.

53. La articolul 30 alineatul (1), după litera b) se

introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) evaluările de risc de SB/FT.”

54. La articolul 43 alineatul (2), litera e) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„e) informații cu privire la modelul de afaceri, tipul de produse

și servicii oferite, tipul de clienți deserviți și operațiunile efectuate

pentru aceștia, canalele de distribuție utilizate, principalele

riscuri de SB/FT, riscurile emergente și profilul de risc;”.

55. La articolul 43 alineatul (2), după litera e) se introduc

două noi litere, literele e

1

) și e

2

), cu următorul cuprins:

„e

1

) informații cu privire la măsurile de atenuare a riscurilor

SB/FT inerente; 

e

2

) rapoartele funcțiilor de audit independent și ale ofițerului

de conformitate;”.

56. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul

regulament.”

57. La anexa nr. 1 Factorii de risc, litera A. Factorii de

risc asociați clientului și beneficiarului, punctul (1) se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru identificarea riscului asociat clienților lor, inclusiv

cel aferent beneficiarului real, entitățile reglementate au în

vedere riscul asociat: 

a) activității economice sau activității profesionale a clientului

și a beneficiarului real; 

b) reputației clientului și a beneficiarului real; 

c) naturii și comportamentului clientului și ale beneficiarului

real al clientului, inclusiv dacă acest lucru ar putea indica

creșterea riscului de finanțare a terorismului.”

58. La anexa nr. 1 Factorii de risc, litera B. Factori de risc

asociați statelor și zonelor geografice, punctul (1) se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru identificarea riscului asociat unor state și zone

geografice, entitățile reglementate au în vedere riscul asociat

jurisdicțiilor în care clientul și beneficiarul real sunt stabiliți/își au

reședința, își au sediul principal sau în care au legături
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personale sau comerciale relevante sau interese financiare ori

juridice relevante.”

59. La anexa nr. 1 Factorii de risc, litera B. Factori de risc

asociați statelor și zonelor geografice, la punctul (2), litera d)

se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) determinarea măsurii în care statul în care este înregistrat

clientul și, după caz, beneficiarul real respectă în mod eficace

standardele internaționale privind transparența fiscală și de

schimb de informații, în cazul în care clientul entității

reglementate este o construcție juridică sau fiducie.”

60. Anexa nr. 6 se abrogă.

61. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezentul regulament.

Art. II. — Entitățile reglementate au obligația să efectueze

evaluările prevăzute la art. 7

1

alin. (7) lit. b) și c) din

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară

nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și

combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin

intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea

de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările

ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul regulament,

până la data de 31 martie 2023.

Art. III. — Prezentul regulament se publică în Monitorul

Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de

30 de zile de la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Nicu Marcu

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 18.

ANEXĂ
(Anexa nr. 7 la Regulamentul ASF nr. 13/2019)

Raportul anual de activitate al ofițerului de conformitate

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3), raportul anual

de activitate al ofițerului de conformitate cuprinde cel puțin

următoarele:

I. aspecte referitoare la evaluarea riscului de SB/FT:

a) un rezumat al constatărilor desprinse din evaluarea asupra

riscurilor de SB/FT și planul de măsuri de gestionare și

diminuare a riscurilor identificate;

b) modalitatea de evaluare a profilului de risc al clientului și

descrierea modificărilor legate de metoda utilizată pentru

evaluarea profilului de risc al clientului, cu evidențierea faptului

că evaluarea este adaptată la evaluarea riscului de SB/FT la

nivelul activității entității reglementate;

c) clasificarea clienților pe categorii de risc, inclusiv numărul

clienților pe fiecare categorie, precum și categoriile pentru care

măsurile de cunoaștere a clientelei au fost îmbunătățite;

d) informații și date statistice cu privire la:

(i) numărul tranzacțiilor neobișnuite detectate în urma

monitorizărilor entității;

(ii) numărul tranzacțiilor neobișnuite analizate;

(iii) numărul tranzacțiilor suspecte raportate către Oficiu;

(iv) numărul clienților cu care entitatea reglementată a

încetat relația de afaceri datorită suspiciunilor în

legătură cu acte sau fapte de SB/FT;

(v) numărul de cereri primite din partea Oficiului, a

organelor de urmărire penală și a instanțelor;

II. aspecte referitoare la resurse:

a) scurtă descriere a structurii organizatorice a CSB/CFT și,

după caz, a oricăror modificări semnificative efectuate în ultimul

an și a raționamentului care a stat la baza modificării;

b) scurtă descriere a resurselor umane și tehnice alocate

funcției de conformitate CSB/CFT;

c) lista proceselor de CSB/CFT externalizate și descrierea

controlului efectuat de entitatea reglementată asupra activităților

respective, după caz;

III. aspecte referitoare la politicile și normele interne,

mecanismele de control intern și procedurile de administrare a

riscurilor de SB/FT: 

a) măsurile și procedurile de CSB/CFT adoptate în cursul

anului, inclusiv descrierea succintă a recomandărilor,

problemelor, deficiențelor și neregulilor identificate;

b) acțiunile de monitorizare a conformității întreprinse pentru

a evalua aplicarea politicilor și normele interne, mecanismele de

control intern și procedurile de administrare a riscurilor de SB/FT

de către angajați, agenții, distribuitorii și furnizorii de servicii,

precum și adecvarea oricăror instrumente de monitorizare

angajate de entitatea reglementată în scopuri de CSB/CFT;

c) activitățile referitoare la pregătirea, instruirea și formarea

profesională continuă finalizate, precum și planul de formare

pentru anul următor;

d) planul de activități al ofițerului de conformitate pentru anul

următor;

e) evaluările CSB/CFT efectuate de funcția de audit

independent și măsurile luate de entitatea reglementată; 

f) comunicările ASF cu entitatea reglementată, rapoartele

transmise către ASF, încălcările identificate și sancțiunile impuse

de ASF, modalitatea în care entitatea reglementată se

angajează să remedieze deficiențele identificate de ASF și

stadiul în care se află acțiunea de remediere, fără a aduce

atingere oricărui alt raport care poate fi solicitat de ASF sau

acțiunii de remediere.
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ACTE ALE COLEGIULUI  F IZ IOTERAPEUȚILOR DIN  ROMÂNIA

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național 

al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului 

cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și a unor taxe 

încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România

Având în vedere:

— Procesul-verbal de ședință înregistrat cu nr. 5.592 din 15.12.2022, întocmit în urma ședinței Consiliului național al

Colegiului Fizioterapeuților din România;

— dispozițiile art. 20 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru

înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare;

— prevederile art. 2 alin. (2), art. 5, 34—36 și 39 din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul

ministrului sănătății nr. 679/2017;

— dispozițiile art. 11 și 20 din Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România,

aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.056/2019, cu modificările și completările ulterioare;

— dispozițiile Hotărârii Adunării generale naționale nr. 16/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea

ședințelor organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuților din România,

luând în considerare Solicitarea înregistrată cu nr. 5.210 din 15.11.2022,

Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în ședința extraordinară din data de 15.12.2022,

emite următoarea hotărâre:

Art. I. — Hotărârea Consiliului național al Colegiului

Fizioterapeuților din România nr. 37/2018 privind stabilirea

cuantumului cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților

din România și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților

din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 1000 din 27 noiembrie 2018, cu modificările și completările

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (2), literele a) și b) se modifică

și vor avea următorul cuprins:

„a) taxa de eliberare a certificatului de status profesional,

în cuantum de 200 de lei;

b) taxa de eliberare a certificatului de conformitate,

în cuantum de 200 de lei;”.

2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi

alineate, alineatele (2

1

) și (2

2

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Eliberarea documentelor de la alin. (2) lit. a) și b) se

poate face în regim de urgență, în maximum 5 zile lucrătoare

de la data depunerii cererii.

(2

2

) Pentru eliberarea documentelor în regim de urgență,

astfel cum este prevăzut la alin. (2

1

), se stabilesc următoarele

taxe pe care le încasează CFZRO:

a) taxă de eliberare a unui singur document (certificat de

status profesional sau certificat de conformitate), în cuantum de

400 de lei;

b) taxă de eliberare a două documente (certificat de status

profesional și certificat de conformitate), în cuantum de

600 de lei.”

Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,

Nicoleta-Daniela Stanca

București, 15 decembrie 2022.
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