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CARACTERISTICA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL 
DE ACTIVITATE COMERCIAL BANCAR

Rezumat
Unul dintre elementele care caracterizează infracţiunile din domeniul de activitate bancară este faptul că subiectele care aten-

tează la domeniul de activitate bancară sunt de obicei însişi funcţionarii băncilor, dar şi persoane care în funcţie de activitatea pe care o 
exercită, nu au nici o legătură de cauzualitate cu activitatea bancară. Cercetarea oricărei infracţiuni nu este imposibilă fără o cercetare 
a parametrilor structurali de bază. Astfel, în scopul elucidării mai detaliate a componenţei de infracţiuni din domeniul activităţii ban-
care este necesar de a atrage atenţia asupra unor aspecte nu mai puţin importante, precum furtul resurselor financiare şi al resurselor 
materiale care se efectuează prin substituirea documentelor de evidenţă contabilă, a ordinelor de casă; coruperea funcţionarilor bancari; 
obţinerea şi divulgarea ilegală a datelor care sunt catalogate ca taine comerciale; infracţiuni informatice etc.

Cuvinte-cheie. activitate bancară, legătură de cauzalitate, act de evidenţă contabilă, taină comercială, corupere a persona-
lului bancar. 

Summary
One of the elements which is characterizing the crime from bank activity domain is that the persons who attends at this kind 

of domains are usually the bank employees themselves, but also persons who doesn’t have any kind or bond whit bank activity. The 
investigation of any kind of crime is not impossible without the investigation of the basic structural parameters. This way, in order to 
elucidate the components of crimes from the bank activity domain it’s necessary to take in consideration some things which are not 
less important, like stealing the financial and material resources which is done by changing the accounting documents; documents 
through which money are received or given; corruption of bank employees; illegal obtaining and disclosure of data that is marked as 
commercial secret; hijacking etc.

Keywords: Bank activity, causation; accounting document, commercial secret, corruption of bank employees.

Introducere. În acest studiu vom aborda 
unele elemente de structură indispensabilă a 
infracţiunilor săvârşite cu scopul de a atenta la 
bunurile materiale sau la serviciile domeniu-
lui bancar. Astfel, la elucidarea mai detaliată a 
componenţei de infracţiuni din domeniul ac-
tivităţii bancare este necesar de a atrage aten-
ţie asupra unor aspecte nu mai puţin impor-
tante, precum furtul resurselor financiare şi 
al resurselor materiale care se efectuează prin 
substituirea documentelor de evidenţă conta-
bilă, a ordinelor de casă; coruperea funcţiona-
rilor bancari; obţinerea şi divulgarea ilegală a 
datelor care sunt catalogate ca taine comercia-
le; infracţiuni informatice etc.

Metode şi 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 şi discuţii. Din punc-

tul de vedere enunţat anterior, infracţiunile 
săvârşite cu scopul de a atenta la bunurile ma-
teriale sau serviciile domeniului bancar pot fi 
clasificate după cum urmează:

 – infracţiuni săvîrşite din afara dome-
niului de activitate bancară, adică săvîrşite nu 
cu ajutorul unor funcţionari ai băncii;

 – infracţiuni săvîrşite din interiorul do-
meniului de activitate bancară, adică săvîrşite 
cu ajutorul unor funcţionari ai băncii;

 – infracţiuni din domeniului de activi-
tate bancară săvîrşite prin complicitate, adică 
săvîrşite de către persoane care nu au legătură 
cu domeniul de activitate bancară dar cu aju-
torul unor funcţionari ai băncii.

În primul caz, este vorba despre un furt 
al resurselor financiare, care a fost săvârşit 
prin escrocherie, precum obţinerea unui cre-
dit pe cale ilegală, lipsa de dorinţă de a ream-
bursa un credit, furtul cibernetic al resurselor 



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

120

financiare, care au fost comise fără implicarea 
vreunui funcţionar al băncii. În celelalte două 
cazuri, furtul resurseor financiare se efectuază 
direct sau cu ajutorul funcţionarilor bancari 
prin atentarea la resursele financiare încre-
dinţate şi abuz de serviciu (de cele mai multe 
ori, furtul resurselor financiare şi al resurselor 
materiale se efectuează prin substituirea do-
cumentelor de evidenţă contabilă, a ordinelor 
de casă; coruperea funcţionarilor bancari; ob-
ţinerea şi divulgarea ilegală a datelor care sunt 
catalogate ca taine comerciale; infracţiuni in-
formatice etc.).

Cercetarea oricărei infracţiuni nu este 
imposibilă fără o cercetare a parametrilor 
structurali de bază. Astfel, în scopul elucidării 
mai detaliate a componenţei de infracţiuni din 
domeniul activităţii bancare este necesar de a 
atrage atenţie asupra unor aspecte nu mai pu-
ţine importante, care sunt în strânsă legătură 
cu clasificarea sus- menţionată din domeniul 
de activitate bancară.

Cercetînd caracteristicile primului grup 
de infracţiuni din domeniul de activitate ban-
cară, constatăm că resursele bancare sunt un 
ansamblu de resurse, care se află la îndemîna 
băncilor şi care sunt folosite ca surse de credi-
tare, surse de investiţii şi în alte operaţii ban-
care. Aceste resurse se împart în „resurse per-
sonale (capitalul statutar, capitalul de rezervă 
şi alte fonduri care nu se distribuie) şi resurse 
obţinute din venit (resurse financiare de casă, 
de depozite ale persoanelor fizice şi juridice, 
fonduri sociale)”[1, p. 51]. Pentru Banca Na-
ţională este de menţionat şi emiterea banilor 
sub formă de credit.

Proprietatea unei bănci incude „resurse 
financiare, valută, hîrtii de valoare (atît perso-
nale, cît şi atrase), drepturi patrimoniale asu-
pra obiectivelor activităţii bancare (bunurile 
gajate etc.), la fel şi clădirile băncilor, tehnica 
montată şi mobilierul”[2, p. 268].

Unul din subiectele puse în discuţie de 
marea majoritate a secialiştilor din domeniu 
este dacă resursele financiare sub formă de 
depozite ale persoanelor fizice şi juridice sunt 
sau nu proprietate a băncilor. În acest sens, 
credem că trebuie să ne solidarizăm cu punc-
tul de vedere al lui D. I. Aminova[3, p. 98] şi 

totodată să trecem în revistă unele prevederi 
ale legislaţiei civile. La concret, art. 302 din 
Codul civil al Republicii Moldova [4] preve-
de că banii constituie un mijloc de plată obli-
gatoriu pentru recepţionare conform valorii 
nominale pe întreg teritoriul Republicii Mol-
dova, iar plăţile pot fi efectuate prin numerar 
sau prin virament. Din acest punct de vedere 
achitarea prin virament poate fi catalogată ca 
proprietate.

Noţiunea de „proprietate a băncii” este 
în strînsă legătură cu noţiunea de „deţinere a 
dreptului de proprietate asupra unor bunuri”. 
În acest sens, din punctul nostru de vedere, 
suntem de acord cu faptul că declaraţiile unor 
specalişti din domeniu care afirmă faptul că 
„banca, primind resursele financiare ale depo-
nentului, devine într-o oarecare măsură pro-
prietarul lor, dar în acelaşi moment deponen-
tul are un drept de a pretinde ceva”[5, p. 19].

Este clar că relaţiile de proprietate sunt 
considerate fundamentul şi una dintre cele 
mai importante componente ale sistemului de 
activitate bancară.

În conformitate cu art. 315 al. (1) din 
Codul civil al Republicii Moldova [4], deţi-
nerea dreptului de proprietate încorporează 
recunoaşterea dreptului de posesie, folosinţă 
şi administrare a unui bun, în apărarea aces-
tui drept de către legislaţia în vigoare, inclusiv 
împotriva atentatelor infracţionale.

Codul civil al Republicii Moldova în art. 
296 [4] prevede următoarele forme ale drep-
tului de proprietate: bunuri din domeniul 
public şi bunuri din domeniul privat. Astfel, 
„din domeniul public al statului sau al unităţi-
lor administrativ-teritoriale fac parte bunurile 
determinate de lege, precum şi bunurile care 
prin natura lor sunt de uz sau de interes pu-
blic. Interesul public implică afectarea bunu-
lui la un serviciu public sau la orice activitate 
care satisface nevoile societăţii fără a presupu-
ne accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea 
bunurilor conform destinaţiei menţionate”.

Constituţia Republicii Moldova în art. 
46 [6] fundamentează punctul de vedere po-
trivit căruia în Republica Moldova în egală 
măsură se garantează apărarea dreptului de 
proprietate asupra proprietăţii private şi de 
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stat, astfel „nimeni nu poate fi expropriat decît 
pentru o cauză de utilitate publică, stabilită de 
lege, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”.

Orice furt al proprietăţi străine în ace-
laşi timp destabilizează raporturile juridice de 
proprietate dar şi dreptul asupra respectivei 
proprietăţi, care de fapt la fel intră sub inci-
denţa normelor de drept penal care sunt me-
nite a sta în apărarea intereselor meschine.

Menţionăm că spre deosebire de alte 
infracţiuni meschine, care se comit în dife-
rite domenii de activitate, furtul presupune 
atentarea la proprietatea unei persoane stră-
ine, care se află nemijlocit la proprietar. No-
ţiunea de bază a furtului este dată de Codul 
penal al Republicii Moldova în art. 186 [7], 
care prevede că sub noţiunea de „furt” se 
subînţelege sustragerea pe ascuns a bunuri-
lor altei persoane. 

În ceea ce priveşte infracţiunile care 
atentează la infrastructura băncilor, ele aduc 
atingere fundamentului managementual al 
domeniului de activitate bancară. 

De cele mai multe ori, aceste infracţiuni 
(abuzuri în serviciu) îndeplinesc unele funcţii 
care atrag după sine rezultate mult mai seri-
oase pentru activiatea economică. De obicei, 
aceste infracţiuni destabilizează esenţial acti-
vitatea unei sau altei instituţii bancare, atră-
gînd după sine nu numai pagube materiale, ci 
şi morale. Acest gen de infracţiuni atentează 
la credibilitatea sistemului bancar, creează 
condiţii pentru înşelarea persoanelor fizice şi 
juridice care se folosesc de serviciile bancare, 
şi nu în ultimul rând aduc atingere intereselor 
statului în domeniul de activitate bancar.

Sub noţiunea de „infrastructură” a unei 
bănci înţelegem „ansamblul de părţi compo-
nente ale unui tot întreg care fundamentează 
şi deserveşte funcţiile unei bănci. Printr-o no-
ţiune mai largă, se poate de constatat că infra-
structura unei bănci este un ansamblu de ele-
mente, care satisface activitatea zi de zi a unei 
băncii”[8, p. 20].

Deosebim două compartimente ale in-
frastructurii bancare: internă şi externă. 

La elementele infrastructurii interne 
atribuim:

 – „legislaţia bancară, care defineşte sta-

tutul de instituţie financiară, enunţarea opera-
ţiilor bancare care sunt permise de lege;

 – regulile interne de operare cu activita-
tea bancară, care stabilesc respectarea norme-
lor legislative şi apărarea intereselor deponen-
ţilor, clienţilor băncii, dar şi interesele băncii;

 – reglementarea statistică a operaţiuni-
lor bancare, baza analitică, prelucrarea infor-
maţională a bazei de date, administrarea băn-
cii pe baza noilor tehnologii informaţionale;

 – structura administrativă a adminis-
trării băncii”[8, p. 21].

Cu referire la problematica pusă în dis-
cuţie în ceea ce priveşte infrastructura banca-
ră, atragem atenţie la trei compartimente de 
ordin general:

 – baza legislativă şi ordinea de îndepli-
nire a activităţii bancare;

 – politica de cadre;
 – suportul informaţional al activităţii 

bancare.
La primul compartiment putem atribui 

modalitatea de înfiinţare şi lichidarea insti-
tuţiei bancare, cercul de operaţiuni bancare 
care sunt permise sau interzise de legislaţia în 
vigoare, mecanismul de protecţie a bunurilor 
materiale (în primul rînd a depozitelor), răs-
punderea, controlul etc. şi în ultimul rînd ca-
racterul de activitate în domeniul bancar.

În procesul de activitate comercial ban-
cară, se evidenţiază cert o direcţie de activi-
tate precum operaţiunile bancare. În pofida 
faptului că foarte multe infracţiuni bancare 
au un mecanism greu de realizat, majorita-
tea din ele se comit prin intermediul unei sau 
altei operaţiuni bancare. Astfel de operaţi-
uni bancare sunt folosite în calitate de acte 
pregătitoare pentru săvîrşirea unor acţiuni 
criminale sau sunt în calitate de acţiuni le-
gale care acoperă infracţiunile economice. 
Cu toate acestea, obiectului relaţiilor dintre 
participanţii la operaţiunile bancare îi este 
pricinuit un prejudiciu.

Amintim că la „operaţiuni bancare se 
referă:

 – atragerea investiţiilor străine ale persoa-
nelor fizice şi juridice sub formă de depozite:

 – deschiderea şi administrarea depozi-
telor persoanelor fizice şi juridice;
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 – efectuarea  de plăţi la cererea persoa-
nelor fizice şi juridice;

 – deservirea la casă a persoanelor fizice 
şi juridice;

 – vînzarea-cumpărarea de valută străi-
nă în nominal sau prin virament;

 – atragerea sub formă de depozit ban-
car a metalelor preţiose;

 – eliberarea garanţiilor bancare”[9, p. 56].
În legătură cu deservirea clienţilor ca 

activitate comercială şi asigurarea scopului fi-
nal din domeniul de activitate bancară, acest 
compartiment formează fundamentul activi-
tăţilor din domeniul bancar.

Cu toate acestea, un element nu mai 
puţin important din infrastructura unei bănci 
este asigurarea politicii cadrelor, care în gene-
ral poate fi limitată la corespunderea caracte-
rului individului cu condiţiile de profesiona-
lism, pe care el le va îndeplini în domeniul de 
activitate bancară. După cum arată practica, 
stabilitatea funcţionării sistemului comercial 
bancar este în strînsă legătură cu organizarea 
muncii de înaltă calitate a personalului, care 
îşi îndeplinesc cu dăruinţă de sine atribuţiile 
de serviciu. Cu toate acestea, descoperirea in-
fracţiunilor care s-au săvârşit cu participarea 
personalului din administraţia băncilor sau 
cu ajutorul micilor funcţionari ai băncii ne 
demonstreză că nu există un nivel înalt al dis-
ciplinei financiare şi lipseşte controlul asupra 
activităţii lor.

Nu credem că trebuie să aducem o mul-
titudine de argumente în ceea ce priveşte rolul 
deosebit pe care îl joacă sistemele informaţio-
nale în asigurarea activităţii bancare. În tim-
pul de faţă resursele informaţionale au devenit 
una din cele mai necesare pîrghii în dezvol-
tarea economică, iar economia de piaţă dic-
tează necesitatea îmbunătăţirii permanente a 
sistemelor pentru prelucrarea informaţiilor 
comerciale din interiorul băncii şi în general. 
Dar odată cu dezvolatarea tehnologiilor infor-
maţionale, s-a acutizat problematica folosirii 
eficiente a sistemelor de apărare a informaţi-
ilor bancare. 

Obiectivele principale de asigurare cu 
securitate informaţională a activităţii băncilor 
comerciale sunt:

 – resursele informaţionale, care conţin 
date care se referă la tainele comerciale, infor-
maţii confidenţiale, care sunt prezentate sub 
formă de baze de date;

 – integritatea datelor şi a programelor 
de operare, care de obicei se deteriorează in-
formaţional, la accesarea nesancţionată prin 
schimbarea de date a balanţei contabile, la 
formarea actelor de plată false etc;

 – accesul la datele prin care se realizea-
ză pericolul de accesare nesancţionată a baze-
lor de date ce influenţează modalitatea de de-
servire a clienţilor băncii.

Concluzionînd raţionamentele expuse 
mai sus şi întorcîndu-ne la clasificarea infrac-
ţiunilor din domeniul de activitate bancară pe 
care am expus-o, constatăm că în limita fiecă-
rui grup de infracţiuni se poate de evidenţiat 
şi unele subgrupe.

Ln grupul de infracţiuni, care atentează 
la resursele bancare şi la alte drepturi de pro-
prietate este raţional de a atribui:

 – furtul (escrocheria);
 – infracţiuni din domeniul de creditare;
 – infracţiuni din domeniul fluxului fi-

nanciar.
În grupul de infracţiuni care atentează la 

infrastructura băncii, care asigură un bun ma-
nagement în activitatea sa, se poate de distins:

 – infracţiunile săvîrşite prin abuz de 
serviciu;

 – infracţiuni, care sunt în legătură cu  
destabilizarea bunei desfăşurări a activităţii 
bancare (activitatea bancară ilicită);

 – infracţiuni din domeniul securităţii 
informaţionale (obţinerea şi răspîndirea ilicită 
a datelor care sunt taine comerciale).

Concluzii. De cele mai multe ori, admi-
nistratorii sau personalul bancar înzestraţi cu 
atribuţii de management deţin funcţii care 
atrag după sine rezultate mult mai serioase 
pentru activiatea economică. De obicei, in-
fracţiunile săvârşite de către această categorie 
de angajaţi destabilizează esenţial activitatea 
ca atare a uneia sau altei instituţii bancare, 
atrăgînd după sine nu numai pagube mate-
riale, ci şi morale. Acest gen de infracţiuni 
atentează la credibilitatea sistemului bancar, 
creează condiţii pentru înşelarea persoanelor 



Ştiinţe socioumane,  ediţia a XV-a, nr.1 

123

fizice şi juridice care se folosesc de serviciile 
bancare, şi nu în ultimul rînd aduc atingere 
intereselor statului din domeniul de activitate 
bancar.

Într-un final, considerăm că elementele 
constitutive care caracterizează infracţiunile 
din domeniul de activitate bancară ne permite 
să constatăm o fundamentare calitativă a in-
fracţiunilor cercetate.
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