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PREVENIREA INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE COMERCIAL BANCAR

Rezumat
Articolul este dedicat studierii esenţei prevenirii infracţiunilor din domeniul de activitate bancară. Prevenirea infracţiunilor 

din domeniul supus cercetării este un proces complicat şi presupune o activitate multiaspectuală care poate fi realizată în diferite forme şi 
la diferite niveluri de administrare socială. Amploarea şi intensificarea ei este în strânsă legătură cu acele condiţii sociale (în adevăratul 
sens al cuvântului), în care are loc funcţionarea societăţii şi care reglementează situaţia unui sau altui obiect de activitate preventivă. Cu 
această ocazie, în literatura de specialitate este specificat că „verigile de bază ale sistemului bancar, cu toate subdiviziunile structurale, 
reflectă clar situaţia societăţii şi a relaţiilor de piaţă în sistemul cărora funcţionează băncile”[1, p. 5].

Cuvinte-cheie. prevenirea infracţiunilor, activitate comercial bancară, sistem bancar, profilactică, preîntâmpinare, acţiuni in-
fracţionale. 

Summary
This article is dedicated to the essence of prevention the crimes regarding bank activities. Crime prevention form an area 

which is under investigation is a complicated process and a  ultispectral activity which can be done in different forms and at different 
levels of social management. Its ampleness and intensification has a strong bond whit this social conditions (in the direct way it is 
said), in which the society is functioning and which regulates the situation of one or another object of preventive activity. Because of 
this in the special literature it’s specified, that „the basic branches of the bank system with all its structural subdivisions… it’s clearly 
reflecting the situation in the society and on the market, in the system of whom this banks has their activity”[1, p.5].

Keywords: prevention of crimes, commercial banking activity, bank system, prophylactic, prevention, criminal activity.

Introducere. Este recunoscut faptul că 
structura şi principiile de bază ale organizării 
sistemului bancar din perioada sovietică se 
deosebea esenţial de cele actuale. Specificul 
sistemului bancar sovietic, inclusiv forma de 
proprietate de stat a organizaţiilor banca-
re, lipsa diversificării institutelor financiare 
ş.a.m.d., limita esenţial posibilitatea atentă-
rilor infracţionale în domeniul de activitate 
respectiv. Predispunerea domeniului de ac-
tivitate bancară la atentatele criminale s-a 
manifestat în perioada postsovietică, ceea ce 
a condiţionat deosebita actualitate a proble-
melor, care sunt în strânsă legătură cu acti-
vităţi de contracarare a infracţionalităţii în 
acest sector al economiei naţionale.

Pentru reglementarea activităţii, care 
este îndreptată spre neutralizarea unor sau al-
tor manifestări sociale negative şi a efectelor 
survenite, specialiştii din domeniu au folosit 
diferiţi termeni pentru formele şi direcţiile ei: 
„profilactică”, „prevenire”, „preîntîmpinare”.

Metode și materiale aplicate. Pentru 
atingerea scopului stabilit, au fost aplicate di-
ferite metode de cercetare ştiinţifică: inducti-

vă, deductivă, comparativă logică, a analizei şi 
sintezei, a comparaţiei. A fost studiat cadrul 
normativ şi doctrinar, literatura de specialita-
te în domeniul criminologiei şi dreptului ban-
car atât naţional, cât şi internaţional.

Rezultate obţinute și discuţii. Luând în 
considerare diversitatea de conţinut a noţiu-
nilor sus-menţionate şi raportate la literatu-
ra de specialitate (criminologie), constatăm 
existenţa diferitor puncte de vedere. Unii 
autori consideră că termenii „profilactică” 
şi „prevenire” se referă la diferite niveluri şi 
forme de activitate cercetată[2, p.126]. Alţi 
specialişti din domeniu vorbesc despre un 
caracter condiţionat al acestor diferenţieri, 
folosind tratarea mai pe larg a termenului 
„profilactică”[3, p. 109].

Nu mai puţin prezentă în literatura de 
specialitate este şi tratarea pe larg a termenu-
lui „prevenire”[4, p. 221]. Astfel, în cadrul sis-
temului de prevenire se evidenţiază trei direc-
ţii de aciviate care se completează una pe alta:

 – înlăturarea (limitarea) manifestărilor 
şi proceselor criminale, care sunt percepute 
în calitate de pricini şi condiţii la săvârşirea 
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infracţiunilor sau a altor tipuri de infracţiuni 
luate individual – profilactica;

 – stabilirea persoanelor sau a grupărilor, 
care sunt provocatoare la săvârşirea de infrac-
ţiuni, care au intenţii criminale, şi neutrlizarea 
(înlăturarea) factorului hotărâtor în săvârşirea 
de infracţiuni – prevenirea de infracţiuni;

 – întreruperea acţiunilor infracţionale 
ale persoanelor concrete în faza pregătitoare 
sau la etapa de atentare – curmarea săvârşirii 
infracţiunii[5, p. 61]. 

 În prezenta cercetare în calitate de fun-
dament vor fi folosite reglementări de preve-
nire a infracţiunilor care au devenit clasice în 
criminologie, precum „un sistem de măsuri 
sociale şi de stat, care sunt îndreptate spre 
înlăturarea, diminuarea şi neutralizarea mo-
tivelor şi condiţiilor care duc la săvârşirea de 
infracţiuni”. Această definiţie include o multi-
tudine a formelor de activităţi: monitorizare, 
analiză, prognozarea de infracţiuni ca mani-
festare criminală, elaborarea şi realizarea de 
măsuri menite să prevină infracţionalitatea şi 
totodată elucidarea şi înlăturarea  motivelor 
infracţionale, exercitarea de influenţe profi-
lactice asupra persoanelor cu trecut infracţio-
nal, acordarea de ajutor populaţiei în vederea 
apărării împotriva activităţilor ilicite.

Din aceste considerente, prevenirea 
infracţiunilor din domeniul de activitate co-
mercial bancar este o folosire activă de către 
instituţiile sociale şi de stat a unui sistem de 
obiective create pentru limitarea şi înlăturarea 
motivelor, condiţiilor şi factorilor care deter-
mină această formă de infracţionalitate şi co-
mitere a unor infracţiuni concrete, care aten-
tează la activitatea bancară.

Prevenirea de infracţiuni, inclusiv din 
domeniul de activitate bancară, este privită ca 
un concurs de elemente care include: obiectul 
activităţii de prevenire; subiectele care înde-
plinesc această activitate; măsurile de influen-
ţă preventivă.

Obiectul generic al prevenirii infracţiu-
nilor din domeniul de activitate bancară sunt 
manifestările criminale de nivel şi caracter 
diferit, care influenţează extinderea infracţio-
nalităţii, dinamica ei şi structura unor forme 
luate individual de atentate infracţionale asu-

pra domeniului respectiv de economie, inclu-
siv asupra activităţii persoanelor, ce trebuie să 
fie îndeplinită în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Subiectele prevenirii sunt statul, orga-
nele de drept specializate, diferite organizaţii 
care îndeplinesc o administrare strict planifi-
cată sau desfăşoară activităţi de prevenire.

În literatura de specialitate sunt pre-
zentate cele mai diverse forme de clasificare a 
măsurilor sociale de prevenire a infracţionali-
tăţii: după nivelul, scopul şi problematica im-
plementării lor, după extinderea realizării lor, 
după efectul de influenţă, a caracteristicii de 
drept, după conţinut, după obiectul şi subiec-
tul de infuienţă [6, p. 103-143].

Foarte răspândit este punctul de vedere 
potrivit căruia componenţa de bază a sitemu-
lui de prevenire a infracţionalităţii sunt mă-
surile sociale în general şi măsurile speciale 
criminologice de prevenire a infracţionalităţii.

Atribuirea la problematica supusă cer-
cetării, de prevenire a infracţionalităţii, a ter-
menului „măsuri sociale privite în general”, 
este o activitate socială pozitivă de îmbunătă-
ţire a relaţiilor sociale pe calea de soluţiona-
re a unor probleme sociale grave, economice 
şi a altor probleme ale activităţii de zi cu zi a 
societăţii, care se reflectă pozitiv asupra stării 
infracţionalităţii din domeniul de activitate 
bancară. La rândul său, prevenirea de infrac-
ţiune, care se efectuază prin măsuri speciale 
de criminologie, este o activitate cu scop bine 
stabilit îndreptată spre anihilarea infracţiona-
lităţii din domeniul de activitate bancară. 

Din punctul nostru de vedere, toate 
elementele sistemului de prevenire a infracţi-
onalităţii din domeniul de activitate bancară 
(măsuri, forme etc.) sunt aliniate într-un strict 
sistem numai în legătură cu activitatea subiec-
telor care au atribuţie cu domeniul de activi-
tate bancară.

Subiectele sistemului de stat care este 
creat actualmente în Republica Moldova sunt 
chemate a îndeplini unele activităţi de contra-
carare a infracţionalităţii din domeniul de acti-
vitate bancară, în strictă conformitate cu diver-
sificatele direcţii de activitate în domeniul dat.

Printre subiectele sistemului de stat evi-



Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

104

denţiem două categorii de bază:
 – subiectele a căror activitate este în 

strânsă legătură cu apărarea unei bune activi-
tăţi de funcţionare a organizaţiilor sistemului 
bancar (Banca Naţională, Ministerul Finanţe-
lor etc.);

 – subiectele care fac parte din sistemul 
organelor de drept (instanţele de judecată, 
procuratura, instanţele de arbitraj, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Afacerilot Interne), a că-
ror activitate este îndreptată spre constatarea, 
descoperirea şi curmarea infracţiunilor din 
domeniul bancar.

Dorim să menţionăm din start că în cer-
cetarea respectivă nu ne-am pus ca scop cerce-
tarea activităţii organelor respective, dar vom 
stărui a da o caracteristică a acestor structuri, 
care îndeplinesc în mare parte activitatea de 
prevenire a infracţionalităţii bancare.

Figura de bază din prima grupă de su-
biecte este Banca Naţională a Republicii Mol-
dova, care este un organ de reglementare şi 
supraveghere bancară, care execută un control 
permanent asupra institutelor financiare pen-
tru executarea şi activitatea în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, a actelor normative ale 
Băncii Naţionale şi a normativelor obligatorii 
stabilite. Acestei structuri i-au fost atribuite 
de către legiuitor împuterniciri de a stabili 
reguli obligatorii de efectuare a operaţiunilor 
bancare. Structurile respective supraveghează 
sistemul de plăţi şi facilitează funcţionarea efi-
cientă a sistemului de plăţi interbancare, or-
ganizează controlul intern, totodată stabilesc 
regulile de completare şi prezentare nu numai 
a rezultatului statistic şi contabil, ci şi a altor 
informaţii care sunt prevăzute de legislaţia în 
vigoare [7].

Funcţiile de reglementare şi suprave-
ghere ale Băncii Naţionale sunt realizate de 
către Departamentul de reglementare şi su-
praveghere bancară în general şi în special de 
către Direcţia de supraveghere specială şi din 
oficiu, care este parte componentă a structurii 
organizatorice a Băncii Naţionale din Repu-
blica Moldova.

În teoria bancară naţională persistă 
punctul de vedere potrivit căruia monopoliza-
rea administrativă, legislativă şi în mare parte 

a funcţiilor judecătoreşti la nivelul cel mai în-
alt din sistemul bancar care se află în mâinile 
unui singur subiect nu permite a se efectua 
o politică efectivă în domeniul sectorului de 
economie respectv.

Într-adevăr, interacţiunea care s-a cre-
at pe parcursul anilor dintre Banca Naţională 
şi băncile comerciale, cu mari rezerve poate fi 
considerată optimală. Dependenţa neîndrep-
tăţită a băncilor comerciale de Banca Naţi-
onală, care de multe ori realizează o politică 
incorectă faţă de structurile comerciale, reţine 
esenţial dezvoltarea sistemului bancar în ge-
neral. Mai mult ca atât, putem să aderăm la 
punctul de vedere al specialiştilor din dome-
niu, potrivit căruia imperfecţiunea structurii 
sistemului bancar este nu un ultim factor de 
cauzalitate a crizelor financiare.

Având în vedere rolul Băncii Naţionale 
în procesul de reglementare şi supraveghere 
bancară, care în conformitate cu legislaţia în 
vigoare este îndreptat spre susţinerea stabili-
tăţii sistemului bancar şi apărarea intereselor 
deponenţilor şi creditorilor, nu putem trece 
cu vederea că deocamdată pentru băncile co-
merciale practic el se evidenţiază în general 
printr-un flux enorm de directive şi un con-
trol „ieşit din comun” care, printre altele, nu 
a adus încă o transparenţă în activitatea ban-
cară. Cu toate acestea, aşa cum a declarat Д. 
И. Аминов, „pentru o actvitate normală a 
diferitor structuri comerciale este necesar ca, 
în primul rând, odată şi pentru totdeauna, 
de stabilit «regulile de joc», care să nu poată 
fi schimbate de către aparatul de funcţionari 
chiar dacă au un scop binevenit şi, în al doi-
lea rând, ignorarea acestor reguli trebuie să fie 
cercetate de către o terţă persoană neinteresa-
tă”[8, p. 124].

La a doua grupă de subiecte ale siste-
mului de stat, învestite cu atribuţii de contra-
carare a infracţionalităţii bancare, atribuim 
organele de drept, care sunt în calitate de pur-
tători ai drepturilor şi obligaţiilor funcţionale 
stabilite de lege, chemate a asigura îndeplini-
rea unui spectru larg de activităţi al prevenirii 
infracţionalităţii bancare.

Activitatea de implementare a norme-
lor de drept de către organele de drept este 
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îndreptată spre exercitarea funcţiilor de con-
trol al executării legii, tragerea persoanelor la 
răspundere penală sau administrativă, cu apli-
carea sancţiunilor civile, administrative sau 
penale. În general, ea se realizează la nivel de 
prevenire specială.

Rolul procuraturii în sistemul organelor 
de stat de prevenire a infracţionalităţii ban-
care este confirmat prin atribuţiile ei de con-
trol asupra executării legislaţiei în vigoare, în 
vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, de 
către ministere, servicii şi alte organe de stat 
executive, de către organele de stat legislative 
şi executive, organe ale administraţiei publice 
locale, organele de securitate a statului şi de 
persoanele cu funcţii de răspundere, totodată 
de către organizaţiile comerciale şi necomer-
ciale, veghează asupra respectării drepturilor 
şi libertăţilor persoanelor fizice, veghează asu-
pra respectării legii de către organele care des-
făşoară activitate operativă de investigaţii sau 
cercetare prealabilă [9].

Exercitând aceste atribuţii, procurorii 
nu numai că soluţionează situaţii de contra-
carare a comiterii unor asemenea genuri de 
infracţiuni, dar şi pe calea exercitării con-
trolului asupra activităţii altor organe de 
stat obligându-le indirect să-şi îndeplinească 
obligaţiile de contracarare a infracţionalită-
ţii, inclusiv în domeniul de activitate bancar. 
Mai mult ca atât, procuratura este chemată 
de a efectua supravegherea evidenţei şi a so-
luţionării tuturor interpelărilor de comitere a 
infracţiunilor şi fărădelegilor, de coordonare 
a activităţii organelor de drept, care efectu-
ează contracararea infracţionalităţii din acest 
sector al economiei etc.

Luând în considerare specificul pe care 
l-am enunţat al infracţiunilor din domeniul 
de activitate bancar putem trage concluzia 
că un loc deosebit în sistemul organelor care 
desfăşoară activităţi de contracarare a aces-
tui gen de infracţiuni îi aparţine Ministerului 
Afacerilor Interne. Acest fapt este în strânsă 
legătură de cauzalitate cu specificul îndeplini-
rii atribuţiilor de serviciu, al competenţei sale 
care în conformitate cu legea [10] şi alte acte 
normative de drept care îmbrăţişează direcţii 
de activitate precum: constatarea şi limitarea 

acţiunii factorilor criminogeni, care stau la 
baza comiterii de infracţiuni; luarea măsurilor 
pentru apărarea persoanelor fizice, asigura-
rea securităţii tuturor formelor de proprietate 
împotriva atentatelor infracţionale; profilaxia 
infracţiunilor privind persoanele ale căror ac-
ţiuni ilicite ne oferă fundamentul ca în con-
formitate cu legislaţia în vigoare de a efectua 
un control asupra lor şi de a lua măsuri cu 
caracter preventiv; identificarea persoanelor 
care intenţionează sau desfăşoară activităţi de 
pregătire pentru comiterea de infracţiuni sau 
deja desfăşoară activităţi infracţionale, curma-
rea acţiunilor infracţionale; munca pe linia de 
profilaxie victimologică. Ca urmare, organelor 
afacerilor interne le-a fost încredinţat, de că-
tre stat, un cerc foarte larg de obligaţii privind 
constatarea, prevenirea, curmarea, descoperi-
rea şi cercetarea infracţiunilor, comise în or-
ganizaţiile care desfăşoară activitate bancară.

Pentru realizarea acestor probleme în 
structura Inspectoratului General de Poliţie 
funcţionează subdiviziuni specializate în con-
tracararea infracţiunilor economice. Activita-
tea lor în domeniul de prevenire a infracţiu-
nilor bancare este îndreptată spre deservirea 
operativă a agenţilor economici; cercetarea la 
timp a cererilor şi informaţiilor care parvin 
în organele afacerilor interne de la persoane 
fizice sau persoane cu funcţii de răspundere 
despre infracţiunile din organizaţiile sectoru-
lui bancar; a măsurilor de cercetare operati-
vă şi compensarea prejudiciului material din 
dosarele penale administrate; activitatea pro-
cesual–penală în conformitate cu legislaţia în 
vigoare etc.

La obţinerea de informaţii despre comi-
terea unor atentate infracţlionale în domeniul 
de activitate bancară colaboratorii acestei sub-
diviziuni au dreptul să primească de la băn-
cile comerciale informaţii operative şi dări de 
seamă, să ridice informaţia necesară privind 
resursele financiare, operaţiile de creditare şi 
finanţare, să pună sechestru pe aparatele de 
case, să ceară efectuarea obligatorie a controa-
lelor, inventariere şi revizii ale activităţilor 
economico-financiare.

Semnalmentele infracţiunii care se co-
mit în domeniul de activitate bancară se pot 
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manifesta în timpul efectuării reviziilor conta-
bile, în urma verificărilor de către serviciile de 
securitate, cu ajutorul agenţilor sub acoperire, 
prin efectuarea măsurilor operative de verifi-
care a plângerilor, în cercetarea efectuată asu-
pra altor genuri de infracţiuni etc.

Un rol important în obţinerea de infor-
maţii concrete sunt şi portalurile de informa-
ţie ale organelor de stat şi ale altor organizaţii 
ale societăţii civile, dar şi portalurile de cău-
tare a informaţiilor specifice domeniului de 
activitate bancar.

În conformitate cu legea, [11] organele 
care desfăşoară asemenea activitate pot crea 
şi folosi sisteme informaţionale specializa-
te, orientate spre structurarea datelor despre 
persoane, evenimente, bunuri, alte obiecte sau 
procese, care pot contribui la prevenirea şi 
descoperirea infracţiunilor, la căutarea infrac-
torilor. Aceste sisteme asigură stocarea, păs-
trarea, transmiterea şi eliberarea de informaţii 
la cererea organelor de drept şi totodată este 
posibilă şi reânnoirea informaţiilor învechite.

O posibilitate relativ nouă în căutarea 
informaţiilor, care poate fi accesată de orici-
ne, în care s-ar regăsi unele componente ale 
activităţii infracţionale este reţeaua internet, 
unde se publică liber informaţii ale diferitor 
organizaţii sau ale structurilor informaţiona-
le. Internetul oferă subdiviziunilor operative 
posibilităţi adăugătoare de stocare, sistemati-
zare şi cercetare a datelor care prezintă interes 
pentru activitatea operativă.

Din practica activităţii organelor aface-
rilor interne este de menţionat că la elucida-
rea elementeleor şi cercetarea infracţiunilor 
din domeniul de activitate bancară apar un şir 
de dificultăţi, care sunt condiţionate de: con-
statarea complicată a faptului comiterii de in-
fracţiune; fixarea complicată a urmelor infrac-
ţiunii; necesitatea de prelucrare a unui volum 
mare de informaţie; calificarea complicată a 
acţiunilor infracţionale; lipsa cunoştinţelor în 
domeniul economic şi a deprinderilor din ac-
tivitatea bancară, lipsa competenţei şi supraîn-
cărcarea colaboratorilor organelor afacerilor 
interne; greşelile organizaţiilor care efectuază 
auditul etc. În concluzie, din punctul de ve-
dere ale marii majorităţii a specialiştilor din 

domeniu, cercetarea cu succes a infracţiunilor 
din domeniul de activitate bancară este redusă 
semnificativ în funcţie de împrejurările con-
crete de comitere a infracţiunii.

Concluzie. În procesul exercitării sarci-
nilor lor specifice, organele de drept contri-
buie esenţal la prevenirea criminalităţii. Pen-
tru unele din ele prevenirea infracţiunilor şi a 
altor încălcări de lege constituie o obligaţiune 
primordială[12, p. 110]. În activitatea subdi-
viziunilor organelor afacerilor interne există 
şi o serie de alte probleme, marea majoritate 
din ele find în strânsă legătură de cauzalitate 
cu slaba finanţare a Ministerului Afacerilor 
Interne. Cu toate acestea, economisind pe 
seama dezvoltării serviciilor operative, care 
suferă de o insuficienţă a resurselor materiale 
întru efectuarea activităţilor de cercetare şi a 
măsurilor operative de căutare, statul pierde 
posibilităţi imense de a contracara infracţi-
onalitatea economică în general şi, printre 
altele, colaboratori calificaţi. Considerăm că 
modificarea principiilor de salarizare în con-
cordanţă cu dezvoltarea tehnico-materială, 
inclusiv diferenţierea stimulării materiale 
în funcţie de rezultatele obţinute şi calitatea 
muncii ar duce la activizarea activităţii tutu-
ror colaboratorilor serviciului operativ, coin-
teresarea în atingerea rezultatelor pozitive pe 
fiecare dosar în parte şi atragerea în rânduri-
le colaboratorilor organelor de drept a unui 
contingent de persoane de înaltă calificare.

Nu mai puţin actuală este problema 
colaborării instituţionale. După cum este de 
observat, mecanismul comiterii de infracţi-
uni care atentează la diferite ramuri ale eco-
nomiei naţionale în condiţiile actuale a suferit 
schimbări esenţiale. Astfel, în strânsă legătură 
cu comiterea infracţiunilor împotriva vieţii şi 
sănătăţii persoanelor şi a proprietăţii aceste-
ia se află activitatea comercială ilegală, luarea 
de mită, darea de mită şi alte acţiuni ilegale. 
Totodată, infracţiunile săvârşite împotriva 
vieţii şi sănătăţii persoanei de cele mai dese 
ori sunt comise din motive precum: împărţi-
rea domeniilor de influenţă economică între 
grupările criminale; monopolizarea activităţii 
în unele ramuri sau subramuri ale economiei 
naţionale etc. Din acest considerent activita-
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tea agenturii subdiviziunilor operative trebuie 
să fie bazată pe un schimb intens de informaţii 
cu alte servicii operative a căror activităţi se 
intersectează cu constatarea, cercetarea şi des-
coperirea infracţiunilor comise în domeniul 
de activitate bancară sau esenţa cărora constă 
în identificarea persoanelor care prezintă in-
teres operativ în sfera criminală, cu folosirea 
ultimelor în descoperirea figuranţilor din do-
meniul activităţii infracţionale bancare.
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