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 DECLARAȚIE PUBLICĂ – 23 octombrie 2015 

                    GRUPUL DE ACŢIUNE FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ 

JURISDICȚII CU RISC RIDICAT ȘI NECOOPERANTE 

 

Paris, 23 octombrie 2015 – Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF) 
este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor şi 
finanţării terorismului (CSB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internaţional de 
riscurile spălării banilor/finanţării terorismului şi pentru a încuraja o mai mare 
conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicţiile care au 
deficienţe strategice şi cooperează cu aceste jurisdicţii în abordarea acestor 
deficienţe care prezintă risc pentru sistemul financiar internaţional. 
 

Jurisdicţii care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi şi altor 
jurisdicţii pentru aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului financiar 
internaţional faţă de riscurile substanţiale şi continue de spălare de bani si finanţare 
a terorismului (SB/FT), provenite din partea jurisdicţiilor: 

Iran  
Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK) 

Jurisdicţii care prezintă deficienţe strategice în domeniul CSB/CFT şi care nu au făcut 
suficiente progrese în remedierea deficienţelor sau nu s-au angajat într-un plan de 
acţiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficienţelor. FATF solicită 
membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficienţele asociate cu 
fiecare dintre jurisdicţiile menţionate mai jos. 

Myanmar 

 

Iran 

FATF rămâne în mod particular şi excepţional îngrijorat de eşecul Iranului de 
abordare a riscurilor de finanţare a terorismului şi a ameninţărilor grave pe care 
acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internaţional.  
FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi şi îndeamnă toate jurisdicţiile să 
recomande instituţiilor financiare acordarea unei atenţii speciale relaţiilor de afaceri 
şi tranzacţiilor cu Iranul, inclusiv companiilor şi instituţiilor financiare iraniene. 
Suplimentar faţă de aplicarea standardelor de cunoaştere a clientelei întărite, FATF 
reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2009 şi îndeamnă 
toate jurisdicţiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor 
financiare în faţa riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului care provin 
din Iran. FATF continuă să încurajeze jurisdicţiile să se protejeze împotriva relaţiilor 
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de corespondență care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea 
contramăsurilor şi a practicilor de diminuare a riscurilor şi să aibă în vedere riscurile 
de SB/FT, atunci când primesc cererile instituţiilor financiare iraniene de a deschide 
filiale şi sucursale în jurisdicţiile lor. Ca urmare aameninţării continuede finanţare a 
terorismuluicare provinedin Iran, jurisdicţiilear trebui să 
reevaluezemăsuriledejaluate, precum şiposibilelegaranţii suplimentare sau să le 
consolideze pe celedeja existente.  
FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat şi în mod corespunzător deficienţele sale 
CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanţării terorismului şi prin implementarea 
efectivă a cerinţelor privind raportarea tranzacţiilor suspecte (RTS). Dacă Iranul 
eşuează în adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătăţirea regimului său de 
CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna februarie 2016, opţiunea de a solicita 
membrilor săi şi de a încuraja toate jurisdicţiile să întărească contramăsurile în acest 
caz. 

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK) 

FATF rămâne îngrijorat de eşecul DPRK de a remedia deficienţele substanţiale ale 
regimului său de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT) şi 
de ameninţările grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului 
financiar internaţional. FATF îndeamnă DPRK să abordeze imediat şi în mod 
corespunzător deficienţele sale CSB/CFT. 
FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2011 şi 
încurajează toate jurisdicţiile să recomande instituţiilor lor financiare acordarea unei 
atenţii speciale relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor cu DPRK, inclusiv companiile şi 
instituţiile financiare din DPRK. Suplimentar faţă de aplicarea standardelor de 
cunoaştere întărite a clientelei, FATF solicită, de asemenea, membrilor săi şi 
îndeamnă toate jurisdicţiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării 
sectoarelor lor financiare în faţa riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a 
terorismului care provin din DPRK. Jurisdicţiile ar trebui, de asemenea, să se 
protejeze faţă de relaţiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea 
sau evitarea contramăsurilor şi a practicilor de diminuare a riscurilor şi să aibă în 
vedere riscurile de SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituţiilor 
financiare din DPRK de a deschide filiale şi sucursale în jurisdicţiile proprii. 

Myanmar 

Myanmar a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficienţelor strategice 
ale regimului său CSB/CTF. Deși Myanmar a prezentat un angajament politic, la nivel 
înalt, de cooperarecu FATF şi APG în scopul remedierii deficienţelor substanţiale ale 
regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în 
implementarea planului său de acţiune, și anumite deficiențe CSB/CFT strategice se 
mențin. Myanmar trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea 
planului său de acţiune pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: (1) 
incriminarea adecvată a finanțării terorismului, (2) stabilirea şi implementarea unor 
proceduri adecvate pentru identificarea şi îngheţarea activelor teroriştilor, (3) 
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asigurarea existenţei unei Unităţi de Informaţii Financiare complet operaţionale şi 
eficiente. FATF încurajează Myanmar să remedieze deficienţele rămase şi să continue 
procesul de implementare a planului său de acţiune. 


