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Listă abrevieri: 

 

ANABI = Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate  

ANAF = Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  

ANCPI = Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

CARIN = Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor 

CSM = Consiliul Superior al Magistraturii 

DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie 

DIICOT = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 

IGPR = Inspectoratul General al Poliției Române 

MAI = Ministerul Afacerilor Interne 

MFP = Ministerul Finanţelor Publice 

MCV = Mecanismul de Cooperare şi Verificare 

MJ = Ministerul Justiţiei 

MApN = Ministerul Apărării Naționale 

MP = Ministerul Public 

ONPCSB = Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 

ONRC = Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

PICCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție 

RAPPS = Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat 

SGG = Secretariatul General al Guvernului  

SNA = Strategia Naţională Anticorupţie 

UE = Uniunea Europeană 

ANEVAR = Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 
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 1. INTRODUCERE 

 

1.1. Despre raportul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 

În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Consiliul de coordonare 

aprobă raportul anual de activitate al Agenţiei, care se prezintă de către directorul 

general al acesteia.  

 

1.2. Patru ani de activitate pentru ANABI  

La 27 decembrie 2020 s-au împlinit patru ani de la operaţionalizarea Agenţiei. Prin 
înființarea ANABI, România a propus o abordare integrată a recuperării activelor provenite 
din infracțiuni combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe 
cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și 
de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. 
 
După patru ani de funcţionare, Agenţia îndeplineşte toate funcţiile legale conferite prin 
legea de înfiinţare.  
 
Analiza principalilor indicatori statistici reflectă în mod obiectiv faptul că atunci când 
instituția a beneficiat de resurse adecvate (personal, buget, logistică) rezultatele nu au 
încetat să apară. De asemenea, prin activitatea Agenţiei, România reuşeşte 
implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.  
 
De la operaţionalizarea Agenției, au fost înregistrate mai multe evoluţii pozitive din 

perspectiva rezultatelor autorităţilor naţionale implicate în identificarea şi recuperarea 

produsului infracțiunii. 

 

10 MĂSURI INOVATOARE LA NIVEL NAȚIONAL AFERENTE FUNCȚIEI DE ADMINISTRARE A 

BUNURILOR INDISPONIBILIZATE  

Agenția a introdus mai multe mecanisme și proceduri care facilitează conservarea valorii 

bunurilor indisponibilizate:  

1. Mecanism de raportare a sechestrelor la nivelul unităților bancare. Anterior 

apariției ANABI, nu exista nicio evidență centralizată a sumelor indisponibilizate în 

dosare penale. Astfel, începând cu octombrie 2016, aceste date sunt primite și 

centralizate de ANABI. La nivelul anului 2020, ANABI avea în această evidență 

767.433.736 lei (aprox. 157.603.347 euro). Sumele sunt nepurtătoare de dobândă, spre 

deosebire de cele din contul unic administrat de  ANABI. 

 

2. Operaționalizarea contului unic ANABI. La nivelul jurisdicțiilor eficiente în domeniul 

recuperării creanțelor provenite din infracțiuni acest sistem de cont unic a reprezentat 

un prim pas în direcția corectă. Odată cu operaționalizarea contului unic ANABI, 

sumele gestionate beneficiază de dobânda de piață, iar pentru protejarea activelor a 

fost negociată excluderea dobânzilor negative. Contul unic a devenit operațional în 

iunie 2017 și prin acesta ANABI gestionează 166.164.442,04 lei (aproximativ 

34.089.209,35 euro). Având calitatea de administrator, ANABI asigură executarea 

hotărârilor judecătorești în termene scurte, transferul la bugetul de stat al sumelor 

confiscate sau cu titlu de prejudiciu realizându-se de îndată.  
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3. Administrarea simplă a bunurilor sechestrate. Cheia eficienței în recuperarea 

prejudiciilor și a produsului infracțiunii o reprezintă conservarea bunurilor 

indisponibilizate, atunci când nu este posibilă valorificare acestora. Având în vedere 

sistemul restrictiv de valorificare anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate, ANABI 

a început din 2017 să exercite atribuția de administrare simplă. Aceasta este incidentă 

în cazul bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 euro. Agenția 

administrează bunuri în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Esențială pentru 

această atribuție este infrastructura deținută de autoritățile naționale. Deși prin 

inventarul capacităților de stocare realizat de ANABI în 2016, acesteia i-au fost puse la 

dispoziție gratuit peste 200 de clădiri, marea lor majoritate fiind inadecvate pentru 

scopul în care au fost solicitate. Începând cu 2019, ANABI a închiriat prima capacitate 

de stocare adecvată (depozit de aproximativ 2000 mp). 

 

4. Sechestru monedă virtuală. ANABI este unica autoritate care deține un portofel 

electronic care permite administrarea de monede virtuale. În prezent, Agenția deține 

astfel de monede în dosare de criminalitate organizată cu elemente de extraneitate, 

iar pe parcursul anului 2020 a realizat primele două valorificări de monedă virtuală. 

 

5. Valorificarea anticipată - primele licitații publice. Deși reglementată încă din 2012 în 

Codul de procedură penală, posibilitatea valorificării anticipate a bunurilor mobile 

sechestrate s-a realizat efectiv, pentru prima dată în septembrie 2017 de către ANABI. 

Relevant pentru această atribuție este utilizarea sa cât mai devreme în procesul penal, 

atunci când valoarea de piață a bunurilor indisponibilizate este încă una care să 

justifice demersurile de valorificare. Din păcate, primele cazuri de sesizare a ANABI au 

fost exemple negative: bunuri indisponibilizate în urmă cu 5-10 ani, neinventariate, 

depozitate defectuos. În timp, odată cu începerea diseminării materialelor ANABI la 

nivelul sistemului judiciar, Agenția a început să fie sesizată cu sechestre eficiente. 

Agenția vinde în prezent orice tip de bun mobil: de la autovehicule la acțiuni, de la 

containere cu role de tablă sau burlane de foraj petrolier aflate în zona liberă la 

materiale de construcție, de la masa lemnoasă la diferite stocuri de marfă etc. 

Relevantă este rata de conversie a bunurilor în bani. Angajații ANABI reușesc să 

mențină o rată ridicată, de peste 90% a conversiei bunurilor în bani, prin raportare 

la valoarea estimată în rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori independenţi 

ANEVAR. 

 

6. Primele licitații publice online. Pe fondul restricțiilor privind adunările publice, prin 

Decretul prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României au fost suspendate licitațiile publice clasice. În acest context, ANABI a 

dezvoltat şi operaţionalizat o platformă proprie de licitații online. 

 

7. Primele acorduri privind bunurile confiscate. ANABI a facilitat încheierea de acorduri 

de partajare a activelor confiscate. Avem în vedere: sume preluate din Statele Unite 

ale Americii (173.802,36 USD, reprezentând 80% din totalul sumei confiscate) și 

Principatul Monaco (195.353,42 euro, reprezentând 75% din totalul sumei confiscate), 

precum și remiterea de sume spre Franța (43.420,94 euro, reprezentând 50% din 

totalul sumei confiscate) și Marea Britanie (14.355 euro, reprezentând 50% din totalul 

sumei confiscate). 

 

8. Evidența creanțelor provenite din infracțiuni. Deși Legea nr. 318/2015 

reglementează obligația legală de comunicare a hotărârilor, în anul 2016 doar 29 de 

instanțe au comunicat Agenției informații statistice și hotărâri judecătorești in 

extenso. De la acel moment, ANABI, în cooperare cu instanțele judecătorești, a 
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instituit un mecanism periodic de raportare care a facilitat comunicarea datelor 

centralizate și publicate anual de ANABI. În prezent, ANABI centralizează peste 40000 

de hotărâri judecătorești și publică anual datele statistice aferente. Aceste date 

urmează a fi ulterior consolidate în cadrul sistemului informatic național integrat de 

evidență a creanțelor. Acest proiect beneficiază de finanțare europeană și este 

implementat de ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație 

și Justiție. 

 

9. Evidența imobilelor confiscate. Potrivit art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, 

Agenția asigură evidența și publicarea datelor privind imobilele confiscate. Aceasta 

implică monitorizarea stadiului valorificării/reutilizării bunurilor imobile. În prezent, 

în evidența ANABI se află 86 de clădiri confiscate în ultimii ani. 

 

10. Reutilizarea publică și socială. Această atribuție legală conferită prin Legile nr. 

318/2015 și nr. 216/2016 asigură transpunerea art. 10 alin. (3) din Directiva 

Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene nr. 42/2014 privind îngheţarea 

şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea 

Europeană. Anterior apariției acestei prevederi, statul român putea proceda exclusiv la 

valorificarea imobilelor cu riscul diminuării prețului. Prin reutilizarea publică și 

socială, aceste bunuri pot fi preluate cu titlu gratuit în administrare de către instituții 

publice sau în folosință gratuită către organizații neguvernamentale. ANABI a formulat 

propuneri privind reutilizarea a trei imobile în valoare totală de  94.615.603 lei (aprox. 

19.711.583 euro).  

CONSOLIDAREA FUNCȚIEI DE INDENTIFICARE DE BUNURI ÎN DOSARE INTERNAȚIONALE  

Pe parcursul anilor 2017-2020 ANABI a soluționat 720 de cereri externe. Acestea au vizat 

verificări privind bunurile mobile şi imobile aparţinând unui număr de 3215 de persoane 

fizice şi 451 de persoane juridice. Astfel, au fost identificate 1457 de bunuri imobile şi 605 

de autoturisme. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Franța, Germania, 

Italia, Spania și UK. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite sunt: spălarea banilor, 

participare la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, fraudă, inclusiv cea care 

aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene. De asemenea, pe 

parcursul anilor 2017-2020, ANABI a primit un număr de 232 de cereri de la autoritățile 

naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală) în care au fost transmise 444 de 

solicitări către agenţiile similare. Cel mai frecvent schimb de informații a avut loc cu 

Italia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, Franța și Cipru și a vizat infracțiuni de evaziune 

fiscală, spălarea banilor, înșelăciune, trafic de ființe umane, participare la un grup 

infracțional organizat, corupție. Per total, au fost verificate 901 persoane fizice şi 176 de 

persoane juridice şi au fost identificate 105 de bunuri imobile, 295 autovehicule.  

În multe din spețele în care ANABI este sesizată, aceasta facilitează cooperarea judiciară 

de la etapa pregătirii ordinului de sechestru sau de anchetă până la valorificarea 

anticipată și partajarea activelor confiscate. În acest scop, structura de tip ARO din cadrul 

ANABI face parte inclusiv din Sistemului Naţional de Coordonare EUROJUST1. 

 

COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ CU MINISTERUL PUBLIC 

Funcționarea Agenției este indisolubil legată de relația directă cu autoritățile implicate în 

dosarele penale ce au ca obiect luarea, aducerea la îndeplinire și administrarea măsurilor 

                                            
1 Art. 13 din Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele 
membre ale Uniunii Europene. 
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asigurătorii și de confiscare. ANABI beneficiază de sprijinul direct al managementului 

Parchetului General și al parchetelor subordonate. Ministerul Public este reprezentat de 

către trei procurori în cadrul Consiliului de Coordonare al ANABI, iar reprezentantul DNA 

deține mandatul de Președinte. Cooperarea cu Ministerul Public s-a manifestat inclusiv 

prin încheierea de parteneriate pentru implementarea a două proiecte cu finanțare 

europeană (proiecte POCA).  

 

De asemenea, prin sistemul de întâlniri regionale periodice a fost operaționalizat un 

sistem de feedback care a generat, pe parcursul timpului, adoptarea mai multor măsuri 

punctuale utile, precum: diseminarea de îndrumări privind activitățile ANABI (cont unic, 

administrare și valorificare sechestre, schimb de date și informații cu jurisdicțiile străine), 

preluarea inspectorilor ANAF în structura parchetelor, aprobarea ordinului procurorului 

general privind cheltuielile judiciare. Recent, constatările și concluziile reuniunilor 

regionale au fost aprobate de procurorul general și comunicate unităților de parchet sub 

formă de recomandări.  

 

Distinct de punerea în aplicare a solicitărilor formulate de procurori sau judecători, ANABI 

cooperează și cu unitățile de poliție și ANAF inclusiv prin diseminarea de bune practici. 

Astfel, periodic sunt organizate întâlniri tematice la cererea unităților de parchet, poliție 

și ANAF. În cei patru ani de activitate peste 850 de procurori și polițiști au interacționat 

cu Agenția în astfel de reuniuni. 

 

RECUNOAȘTERE EXTERNĂ ȘI ÎNCREDERE RECIPOCĂ  

În contextul deținerii de către România a Președinției în Exercițiu a CARIN, Ministerul 

Justiției, prin ANABI, a organizat la Bucureşti, în perioada 5-7 noiembrie 2019, 

Întâlnirea Generală Anuală a Rețelei. Evenimentul a reunit aproximativ 140 de practicieni 

în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracțiuni, din peste 60 de jurisdicţii, 

inclusiv reprezentanţi ai EUROPOL - care asigură Secretariatul permanent al CARIN, 

precum și ai EUROJUST. La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai reţelelor 

regionale, respectiv din cadrul ARINSA (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Africa de 

Sud), ARIN-AP (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Asia Pacific), ARIN-WCA (Reţeaua 

de Recuperare a Creanţelor din Vestul şi Centrul Asiei) şi ARIN-CARIB (Reţeaua de 

Recuperare a Creanţelor din Caraibe), precum și din cadrul Consiliului de Cooperare a 

Statelor Arabe din Golf. În linie cu Planul strategic CARIN pentru 2018-2021, Preşedinţia 

CARIN exercitată de ANABI s-a concentrat pe următoarele teme: urmărirea și recuperarea 

produsului infracțional aparținând entităților corporative; administrarea, returnarea și 

reutilizarea bunurilor produs al infracţiunii; urmărirea și recuperarea monedelor virtuale. 

Toate aceste teme au fost abordate, inclusiv cu accent asupra cooperării cu jurisdicțiile 

off-shore. Concluziile și recomandările Adunării Generale de la București au fost 

comunicate Comisiei Europene pentru a fi avute în vedere în viitoarele politici publice 

în domeniu.  

 

RELAȚII BILATERALE CONSOLIDATE  

ANABI a consolidat cooperarea bilaterală cu partenerii strategici – SUA, Franța, Marea 

Britanie, Olanda, Spania, Germania, Italia. De asemenea, atunci când i-a fost solicitată, 
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Agenția a oferit asistență pentru înființarea sau consolidarea de structuri similare în 

Tunisia, Egipt, Ucraina, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Macedonia de Nord. Pentru 

delegațiile de experți din aceste țări ANABI a organizat vizite de studiu la sediul Agenției, 

a susținut prezentări tematice și a oferit recomandări cu privire la consolidarea 

mecanismelor de recuperare a creanțelor prevenite din infracțiuni.  

 
Principiile, misiunea și principalele atribuții ale Agenției 

Agenția își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Legea 

nr. 318/2015, respectiv: legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia 

operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor. 

Misiunea ANABI 

Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creştere a ratei de executare 

a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare 

eficientă a bunurilor sechestrate care sunt predate Agenţiei prin dispoziţii 

ale procurorilor și judecătorilor. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la 

bugetul de stat, precum şi cele prin care se asigură despăgubirea victimelor 

infracţiunilor, inclusiv a statului, când acesta s-a constituit parte civilă în 

procesul penal. 

 

În realizarea acestei misiuni, ANABI are următoarele funcţii principale: 

a. de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de 

infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face 

obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o 

autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;  

b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile 

indisponibilizate în cadrul procesului penal;  

c. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul 

procesului penal;  

d. de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor 

provenite din infracţiuni;  

e. de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune 

practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul 

măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal;  

f. de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării 

procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni.  
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ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în 

sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea 

dintre oficiile de recuperare a creanţelor din Statele Membre în domeniul urmăririi 

şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri 

având legătură cu infracţiunile.  

De asemenea, ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea 

bunurilor îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea 

instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană. 

 

Principalele atribuţii ale Agenției reglementate de Lege sunt următoarele: 

1. administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a 

sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani 

rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, 

prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală, precum şi a sumelor de bani 

datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care 

fac obiectul popririi; 

2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și 

administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la 

momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de 

euro. În acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Codul 

de procedură penală; 

3. din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de 

judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile 

sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală; 

4. ţine evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu 

prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de procedură penală; 

5. ţine evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale 

sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate 

autorităților române de către instanțe străine; 

6. dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor 

provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, 

confiscate și valorificate în cadrul procesului penal; 

7. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a 

organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind 

utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării 

bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate 

participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități; 

8. acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 

252 alin. (1) din Codul de procedură penală, asistență pentru evaluarea bunurilor 

sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte 

instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează 

la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate 

pe pagina de internet a Agenției; 

9. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, 

asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și 
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confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte State Membre ale 

Uniunii Europene;  

10. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, 

asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea 

bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu 

autoritățile administrației publice centrale și locale. 

 

Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI  

Pe lângă obiectivul principal al consolidării Agenției, aceasta contribuie în mod direct la 

implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale: 

Nr.crt Titlul documentului de politică publică 
Adoptat de 

Guvern 
Inițiator 

1. 
Strategia de dezvoltare a sistemului 

judiciar 2015-2020 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

1155/2014 

Ministerul 

Justiției 

2. 

Planul de acțiune pentru implementarea 

Strategiei de dezvoltare a sistemului 

judiciar 2015-2020 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

282/2016 

Ministerul 

Justiției 

3. 

Modificarea anexei la HG nr. 282/2016 

privind aprobarea Planului de acțiune 

pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020  

Hotărârea 

Guvernului 

nr.146/2019 

Ministerul 

Justiției 

4. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

583/2016 

Ministerul 

Justiției 

5. 
Planul de integritate al Ministerului 

Justiției pentru perioada 2017-2020 
OMJ 980/C/2017 

Ministerul 

Justiției 

6. 
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă 

- Planul Național de Acțiune 2018 - 2020 
Memorandum 

Cancelaria 

Prim 

Ministrului 

7. 

Angajamente de țară pentru accelerarea 

luptei împotriva corupției ca o datorie față 

de cetățenii săi – Summit-ul de la Londra 

Memorandum 
Ministerul 

Justiției 

8. Strategia Națională Antidrog 2013 – 2020 

Hotărârea 

Guvernului nr.  

784/2013 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 
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 2. DEZVOLTAREA CADRULUI NORMATIV ȘI INSTITUŢONAL ANABI 

 

2.1. Cadrul normativ 

Din punct de vedere legislativ, Agenția beneficiază de un cadru robust, construit pe 

fundamentul Legii nr. 318/2015. În temeiul acestui act normativ a fost adoptată legislația 

secundară necesară pentru operaţionalizarea Agenţiei, respectiv hotărâri ale Guvernului, 

ordine de ministru, decizii ale Consiliului de Coordonare2. Cadrul normativ specific se 

completează cu prevederi incidente în activitatea ANABI cuprinse în legislația penală și 

civilă, precum și în instrumente legale internaționale.  

Cei patru ani de activitate ai ANABI au permis testarea în practică a cadrului legislativ 

relevant în materia identificării, administrării şi valorificării anticipate a bunurilor şi 

activelor rezultate din infracțiuni. Tot aspectele întâlnite în practică, inclusiv cea 

judiciară, au relevat necesitatea de noi intervenții la nivel legislativ pentru consolidarea 

mecanismelor puse la dispoziția autorităților judiciare.  

Astfel, mandatul ANABI a fost extins prin Legea nr. 228/20203, Agenția fiind desemnată 

autoritate națională competentă să centralizeze datele primite de la autorități în ceea ce 

privește măsurile asigurătorii, confiscările speciale și confiscările extinse dispuse în cursul 

procedurilor judiciare penale și să realizeze statistici pe care le transmite anual, prin 

intermediul Ministerului Justiției, Comisiei Europene, în aplicarea prevederilor art. 11 din 

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 

înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea 

Europeană. De asemenea, ANABI încunoștințează judecătorul delegat cu executarea 

despre orice împiedicare ori întârziere survenită în cursul executării unei confiscări 

speciale sau confiscări extinse, pe baza informațiilor periodice primite de la ANAF și de la 

alte autorități competente cu punerea în executare a acestor măsuri de siguranță. 

În a doua jumătate a anului 2020, în exercitarea atribuției legale (art. 43 lit. d) din Legea 

nr. 318/2015), ANABI a elaborat o propunere de politică publică în domeniul său de 

competenţă. În noiembrie 2020, Ministerul Justiției şi ANABI au lansat în dezbatere publică 

documentul strategic privind “Urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului 

infracţiunii prin măsuri de consolidare a Agenției Naționale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate”. Documentul include atât măsuri administrative cât şi 

legislative care să contribuie la creșterea eficienței mecanismului național de identificare 

şi recuperare a produsului infracțiunii. Sunt vizate modificări legislative privind: 

 extinderea cazurilor speciale de valorificare anticipate, inclusive vizând imobilele; 

 extinderea mandatului ANABI privind administrarea de bunuri; 

 cooptarea experților Agenției în echipele comune de anchetă;  

 transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 

20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și 

de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor 

infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului. Directiva prevede 

                                            
2  https://anabi.just.ro/Legisla%C8%9Bie+cu+privire+la+activitatea+ANABI 
3 Legea nr. 228/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în 
vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene – publicată în Monitorul Oficial nr. 1019 
din 2 noiembrie 2020 
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expres, ca standard minimal, desemnarea oficiilor de tip ARO (ANABI) ca autoritate 

competentă cu acces la registrul conturilor bancare; 

 includerea ANABI în lista autorităților competente a primi acces direct sau indirect la 

“Semnalările privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în 

cursul procedurilor penale” din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări; 

 reglementarea modalităților concrete în care ANABI poate beneficia de suportul tehnic 

şi logistic din partea instituțiilor şi entităților publice sau regiilor autonome care dețin 

infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special: 

produsele petroliere, deșeurile, materialele lemnoase, tutunul, alcoolul etc. 

Proiectul de politică publică include şi măsura operaţionalizării Fondului Naţional de 

Prevenire a Criminalităţii. Prin acest mecanism, sumele de bani vor putea fi reutilizate de 

către instituții publice și organizații neguvernamentale exclusiv pentru implementarea de 

măsuri de prevenire a criminalității, educație și protecție a victimelor infracțiunilor. 

Reamintim că prevederile art. 37 din Legea nr. 318/2015 au fost abrogate prin Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene.  

Adoptarea acestei politici publice şi asumarea unui plan integrat de acțiuni pentru 

perioada 2021 – 2025 poate determina schimbări importante precum: 

 îmbunătățirea cadrului legislativ, organizatoric și funcțional care vizează activitatea 

ANABI, precum şi interacțiunea acesteia cu autoritățile judiciare naționale şi străine; 

 fundamentarea unei cooperări interinstituționale specializate şi consolidate pe 

problematica recuperării produsului infracțiunii fapt ce va genera un impact asupra 

celorlalte documente strategice privind combaterea corupției şi a diferitelor forme de 

criminalitate organizată care la rândul lor abordează problematica recuperării 

produsului infracțiunii;  

 eliminarea eventualelor paralelisme sau duplicări instituționale oferind o abordare  

integrată;  

Totodată, prin mecanismul de coordonare şi evaluare, construit în jurul entităților 

reprezentate în Consiliul de Coordonare al ANABI se asigură faptul că documentul strategic 

este unul cu eficienţă preponderent operațională, identificând problemele din practică şi 

generând rapid soluții. De asemenea, prin reintroducerea posibilităţii alocării de sume 

pentru protecţia victimelor, educația juridică şi programele de prevenire a criminalităţii 

se pun bazele creării unei culturi și practici a cooperării interinstituţionale în beneficiul 

cetăţenilor.  

 

2.2. Consiliul de coordonare 

Potrivit art. 13 din Legea nr. 318/2015, ANABI își desfășoară activitatea sub coordonarea 

unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, trei reprezentanți ai PICCJ, 

dintre care unul din cadrul DNA și unul din cadrul DIICOT, câte un reprezentant al MJ, al 

CSM, al MAI, al MFP, precum şi al ANAF. Reprezentantul DNA a asigurat coordonarea 

activității Consiliului, în calitate de președinte.  

Pe parcursul anului 2020 au avut loc două reuniuni ale Consiliului  desfășurate prin 

intermediul mijloacelor electronice. În cadrul reuniunilor s-au realizat alegerea 
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Președintelui Consiliului de Coordonare al Agenției, prezentarea raportului de activitate al 

Agenției, calendarul principalelor activități în anul 2020, precum  și avizarea propunerii de 

politică publică privind urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului infracțiunii prin 

măsuri de consolidare şi dezvoltare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate. 

Potrivit competențelor prevăzute de lege, în anul 2020, Consiliul a analizat și aprobat al 

patrulea raport de activitate al Agenției. De asemenea, reprezentanții Consiliului  și-au 

exprimat acordul cu privire la inițierea procedurii consultării publice, în condițiile Legii nr. 

52/2003, cât și a consultării preliminare interinstituționale a proiectului propunerii de 

politică publică. 

 

2.3 . Resurse umane 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 358/2016, Agenția funcționează cu un 

număr maximum de 50 de posturi, toate fiind finanţate în 2020. 

Pe parcursul anului 2020 au putut fi organizate un număr de 11 proceduri competitive de 

selecţie. În urma organizării acestor concursuri, pentru prima dată de la operaţionalizare, 

la data de 31.12.2020, din cele 50 de posturi finanţate, au fost ocupate 42 de posturi 

corespunzătoare următoarelor categorii de personal: 

 8 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor; 

 18 posturi de inspector de urmărire și administrare bunuri;  

 13 posturi de funcţionar public; 

 3 posturi de personal contractual. 

 

În contextul pandemiei de COVID- 19, pe parcursul anului 2020 au participat la cursuri de 

formare profesională salariați din cadrul Agenției, astfel: 

• în cadrul sesiunii de informare și acordare asistență cu privire la conflictele de 

interese, incompatibilităţi şi avere nejustificată, curs organizat de ANI: 6 persoane 

personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, 7 inspectori de 

urmărire și administrare bunuri și 3 funcționari publici; 

• la cursurile online organizate în cadrul platformelor APSAP și INA: 7 inspectori de 

urmărire și administrare bunuri și 3 funcționari publici. 

 

În cadrul sesiunilor on-line au fost accesate cursuri în domeniile: Managementul protecţiei 

informaţiilor clasificate, Liderii şi planificarea strategică în situaţii de criză, Strategia 

instituţiei publice – adaptare la schimbare, Codul administrativ - funcţia publică, Audit 

public intern și Performanţă în sectorul public. 



      

 

 

         SITUAȚIA POSTURILOR OCUPATE, RESPECTIV VACANTE DE LA OPERAȚIONALIZAREA ANABI, PÂNĂ ÎN PREZENT 

Compartiment 
Nr. 

post
uri 

Categorie 

profesională 

Ocupate Ocupate Ocupate 
Ocupate 

2020 

Vacante Vacante Vacante 
Vacante 

2020 

Fin 

2017 

Fin 

2018 

Fin 

2019 

Finanţate 

2020 

Nefin Nefin Nefin 

2019 

Nefinanţate 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2020 

Biroul Urmărire 
şi Identificare 
Bunuri 

2 

personal de 
specialitate 

juridică 
asimilat  

1 1 2 2 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 

judecătorilor şi 
procurorilor  

(psjajp)  

3 

inspectori de 
urmărire și 

administrare 
bunuri (iuab)  

1 1 1 3 2 2 2 0 1 1 1 3 2 2 2 0 

1 
funcţionari 
publici (fp)  

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Total  6 din care  3 3 4 6 3 3 2 0 4 4 4 6 2 2 2 0 

Serviciul  

Administrare şi  

Valorificare 

Bunuri 

2 psjajp  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 

14 iuab  6 2 11 13 8 12 3 1 7 7 11 14 7 7 3 0 

Total  16 din care  7 3 12 13 9 9 4 3 8 8 13 16 8 8 3 0 

Serviciul Juridic,  

Comunicare şi  

Registratură 

6 psjajp  3 4 3 4 3 2 3 2 6 6 5 6 0 0 1 0 

3 fp  2 2 3 3 1 1 0 0 2 2 3 3 1 1 0 3 

Total  9 din care  5 6 6 7 4 3 3 2 8 8 8 9 1 1 1 0 

Serviciul  

Suport 
Operaţional 

3 psjajp  1 1 0 0 2 2 3 3 2 2 0 3 1 1 3 0 

2 iuab  1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 

7 Fp  4 4 6 5 3 3 2 1 6 6 7 7 1 1 0 0 

3 
Personal 

contractual  
1 1 3 3 2 2 0 0 2 2 3 3 1 1 0 0 

Total  15 din care  7 7 9 10 8 8 6 5 11 11 11 15 4 4 4 0 

Compartimentul  

plăți 
2 Fp  2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 

Total  2 din care  2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 

Total personal 
compartimente 
ANABI (exclusiv 
conducerea + 2 – 
1 psjajp  și 1 fp) 

48 din care  24 21 33 40 24 23 15 8 33 33 38 48 15 15 10 0 
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2.4. Resurse financiare  

Alocările bugetare au cunoscut o creștere constantă de natură să asigure buna funcționare a 

Agenției și crearea posibilităților de dezvoltare și consolidare a activității. Astfel, evoluția 

bugetului alocat ANABI se prezintă astfel: 

Structură 

bugetară 

2017 2018 2019 2020 

Credite 

definitive 

% din 

bugetul 

total 
aprobat 

Credite 

definitive 

% din 

bugetul 

total 
aprobat 

Credite 

definitive 

% din 

bugetul 

total 
aprobat 

Credite 

definitive 

% din 

buget 

ul total 
aprobat 

Cheltuieli 
personal  

3 200 000 30.47% 3 221 000 32.77% 4 050 000 55.87% 5 243 000 47.06% 

Cheltuieli bunuri 

și servicii  
726 000 6.91% 702 000 7.14% 1 033 000 14.25% 1 567 000 14.06% 

Cheltuieli de 

capital  
214 000 2.04% 20 000 0.20% 0 0.00% 133 000 1.19% 

Transferuri 

interne  
2 772 000 26.39% 238 000 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 

Proiecte cu FEN 3 591 000 34.19% 5 649 000 57.47% 2 166 000 29.88% 4 199 000 37.69% 

Total Cod 61.01 10 503 000 100% 9 830 000 100% 7 249 000 100% 11 142 000 100% 

Total Cod 61.08 897 000   837 000   2 334 000   2 000 000   

Total Cod 61 11 400 000    10 667 000    9 583 000   13 142 000   

 

În 2020, au fost continuate procedurile de recrutare, fapt ce a condus la ocuparea 

posturilor vacante și la creșterea ponderii cheltuielilor cu personalul. În cadrul alocărilor 

bugetare, ca urmare a desfășurării activităților din cadrul proiectelor cu finanțare din 

fonduri externe, s-a înregistrat o creștere a ponderii din buget cu 7,81%, de la 29,88% în 

2019 la 37,69% în 2020. 
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Execuția bugetară 

Agenția s-a încadrat în bugetul alocat, crescând, de la an la an, gradul de execuție pe 
măsura angajării personalului, dotării cu utilități și active pe măsura consolidării activității 
și îmbunătățirii cooperării interinstituționale. Alocarea de resurse umane adecvate a avut 
impact pozitiv inclusiv asupra execuției bugetare:  

Structură de 

cheltuieli 

2017 2018 2019 2020 

Plati 

efectuate 

Grad de 

executie 

(plati/credit

e bugetare 

definitive) 

Plati 

efectuate 

Grad de 

executie 

(plati/credit

e bugetare 

definitive) 

Plati 

efectuate 

Grad de 

executie 

(plati/credit

e bugetare 

definitive) 

Plati 

efectuate 

Grad de 

executie 

(plati/credit

e bugetare 

definitive) 

Cheltuieli 

personal  
3 143 256 98.23% 2 923 704 90.77% 3 941 107 97.31% 5 033 708 96.01% 

Cheltuieli 

bunuri și 

servicii  

648 020 89.26% 628 419 89.52% 963 744 93.30% 1 459 764 93.16% 

Cheltuieli 

de capital  
152 539 71.28% 19 978 99.89% 0 0.00% 81 956 61.62% 

Transferuri 

interne  
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Proiecte cu 

FEN 
554 188 15.43% 239 426 4.24% 602 410 27.81% 1 052 728 25.07% 

Total Cod 

61.01 
4 498 003 42.83% 3 811 527 38.77% 5 507 261 75.97% 7 628 156 68.46% 

Total Cod 

61.08 
0 0.00% 0 0.00% 815 151 34.93% 101 032 5.05% 

Total Cod 

61 
4 498 003   3 811 527   6 322 412   7 729 188   

 

De remarcat este creșterea gradului de execuție din creditele bugetare alocate 

proiectelor cu finanțare din fonduri externe în ultimii 2 ani, având un rol important în 

consolidarea Agenției, atât din punct de vedere al veniturilor, cât și al realizării obiectului 

de activitate.  

 

 Structură buget ANABI cod 61.01 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 

 Cheltuieli personal 30.47 32.77 55.87 47.06 

 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 34.19 57.47 29.88 37.69 

 Cheltuieli bunuri și servicii 6.91 7.14 14.25 14.06 

 Cheltuieli transferuri externe 26.39 2.42 0 0 

 Cheltuieli de capital 2.04 0.20 0 1.19 
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2.5. Programe suport cu finanțare externă 

Activitatea ANABI este sprijinită de implementarea a patru proiecte cu finanţare externă: 

 Proiectul „Consolidarea capacităţii CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea 

dezvoltării reţelei şi prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterea 

provocărilor cu care se confruntă profesioniştii în domeniul recuperării creanţelor” 

Buget: 500.000 euro 

 Proiectul „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a 

creanțelor provenite din infracțiuni” 

Buget: 6.126.635,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98%, 

respectiv 5.145.385,27 lei, iar contribuția proprie de 981.250,37 lei 

 Proiect “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor 

provenite din infracțiuni” având ca partener instituțional Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție  

Buget: 3.912.146,40 lei, din care contribuția proprie este de 613.805,09 lei 

 Proiect "Îmbunătățirea capacității de combatere a traficului de persoane punând 

accentul pe acțiuni de prevenire, cooperare și recuperare a produselor provenite din 

infracțiuni – WESTEROS 2", având ca partener coordonator Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism. 

Buget: 389.809,56 euro 
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3. DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC NAŢIONAL INTEGRAT DE EVIDENŢĂ A 

CREANŢELOR PROVENITE DIN INFRACŢIUNI 

 

Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, “Agenţia dezvoltă şi gestionează sistemul 

informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni, ca sistem 

unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul 

procesului penal”. Sistemul gestionează informații privind: 

a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea 

sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri;  

b) măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul 

confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse;  

c) confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;  

e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;  

f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 2654 din Legea nr. 302/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd 

partajarea bunurilor confiscate;  

g) despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea 

prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre 

privitoare la acestea;  

h) amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile 

prevăzute de lege. 

În pregătirea acestui sistem informatic, Ministerul Justiției și ANABI au procedat la crearea 

unui mecanism de raportare interinstituțional, care să faciliteze comunicarea hotărârilor 

instanțelor judecătorești și evaluarea stadiului de executare al acestora.  

Crearea acestui mecanism este crucială, mai ales în contextul în care, așa cum rezultă și 

din primul raport anual al Agenției “până la 31 decembrie 2016, doar 25 de instanțe 

judecătorești5 au transmis 299 de hotărâri judecătorești. Aceste date centralizate de 

către ANABI până la 31 decembrie 2016 sunt incomplete și insuficient detaliate pentru a 

permite o primă analiză proprie de substanță. Datele urmează a fi consolidate și corelate 

inclusiv cu informații privind stadiul executării hotărârilor, astfel încât în cadrul 

raportărilor ulterioare (trimestriale și anuale) Agenția să poată prezenta public o situație 

clară, completă asupra întregului proces de recuperare a produsului infracțiunii”. 

Această situație a fost remediată. Astfel, în anul 2017, 96% din numărul total al instanțelor 

judecătorești au comunicat Agenției hotărâri prin care s-au pronunțat confiscarea specială 

sau extinsă ori repararea prejudiciului. Mai jos sunt reprezentate grafic volumul și evoluția 

datelor raportate. În anul 2018, instanțele judecătorești au comunicat către ANABI 

hotărârile judecătorești, fiind recepționate un număr de 11.705 de hotărâri 

pronunțate/rămase definitive în 2018 și comunicate in extenso spre ANABI, trimestrial, de 

către 179 de instanțe judecătorești (15 curți de apel, 35 de tribunale și 129 de 

judecătorii). În anul 2019, instanțele judecătorești comunicat un număr de 13.294 de 

                                            
4 Art. 265 a devenit art. art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004 
5 2 curți de apel, 8 tribunale și 15 judecătorii 
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hotărâri pronunțate/rămase definitive în 2019 și comunicate in extenso spre ANABI, 

trimestrial, de către 182 de instanțe judecătorești (10 curți de apel, 38 de tribunale și 134 

de judecătorii). În cursul anul 2020, instanțele judecătorești au continuat să comunice 

către ANABI hotărârile judecătorești, fiind recepționate un număr de 11.895 de hotărâri 

pronunțate/rămase definitive în 2020 și comunicate in extenso spre ANABI, trimestrial, de 

către 181 instanțe judecătorești (11 curți de apel, 38 de tribunale și 132 de judecătorii). 

 

3.1. Date statistice 

În prezent, evidența creanțelor provenite din infracțiuni se realizează prin agregarea, de 

către ANABI, a următoarelor tipuri de date: 

1. Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori – realizat la 

nivelul anului 20166; 

2. Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile 

asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile; 

3. Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun 

măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (specială sau extinsă) și 

repararea prejudiciilor; 

4. Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri 

de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare; 

5. Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate. 

 

Din analiza datelor comunicate către ANABI pe parcursul anului 2019, rezultă următorii 

indicatori statistici:  

A. Măsuri asigurătorii  

A1. sume de bani în administrarea și evidența ANABI (măsuri dispuse de parchete și 

instanțe) 

 767.433.736 lei (echivalent a 157.603.347 euro) - sume de bani indisponibilizate în 

conturi bancare;  

 166.164.442,04 lei (echivalent a 34.089.209,35 euro) - sume de bani indisponibilizate și 

administrate de ANABI  prin contul unic.  

A.2. valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2020 

 Unitățile Ministerului Public au dispus, în semestrul I a.c., măsuri asigurătorii în 

valoare totală de 1.053.327.255 (echivalent a  217.760.074 euro) 

                                            
6 În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului 
Public a realizat, în  semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor 
asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers a fost acela de a pregăti și facilita 
exercitarea eficientă de către Agenție a atribuțiilor privind administrarea bunurilor mobile cu 
valoare de peste 15.000 euro, valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate în 
cazurile speciale prevăzute de legea procesual penală, reutilizarea socială a bunurilor imobile 
intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială sau extinsă. Totodată, acest 
inventar a furnizat primele elemente care vor sta la baza dezvoltării sistemului informatic 
naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. 
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 Repartizarea centralizată a măsurilor asigurătorii se prezintă astfel: 

 

NR. 

CRT. 

 

UNITATEA DE 

PARCHET (date 

centralizate inclusiv 

de la structurile 

subordonate) 

 

VALOAREA 

MĂSURILOR 

ASIGURĂTORII 

(LEI) pentru 

anul 2017 

VALOAREA 

MĂSURILOR 

ASIGURĂTORII 

(LEI) pentru 

anul 2018 

VALOAREA 

MĂSURILOR 

ASIGURĂTORII 

(LEI) pentru 

anul 2019 

VALOAREA 

MĂSURILOR 

ASIGURĂTORII 

(LEI) pentru 

anul 2020 

1 P.C.A. ALBA IULIA 25.698.108 30.983.587 57.822.297 11.011.468 

2 P.C.A. PITEȘTI 16.436.213 35.222.386 26.915.449 28.310.076 

3 P.C.A. BACĂU 6.579.314 6.212.946 9.503.820 3.056.727 

4 P.C.A. ORADEA 27.725.784 31.675.582 20.814.737 10.210.549 

5 P.C.A. SUCEAVA 3.959.948 7.087.950 2.565.727 5.568.773 

6 P.C.A. BRAȘOV 6.873.107 5.895.464 141.732.621 21.556.347 

7 P.C.A. BUCUREȘTI 125.017.821 119.809.359 118.770.952 90.803.387 

8 P.C.A. CLUJ 51.183.335 63.334.787 34.828.749 9.084.743 

9 P.C.A. CONSTANȚA 1.965.871 15.870.561 8.178.192 4.013.013 

10 P.C.A. CRAIOVA 36.725.040 19.885.715 32.964.507 37.724.113 

11 P.C.A. GALAȚI 1.034.097 6.676.954 12.766.020 9.180.216 

12 P.C.A. IAȘI 4.267.602 30.220.145 14.788.124 12.155.115 

13 P.C.A. TÂRGU-MUREȘ 3.800.763 3.579.709 5.639.112 7.071.952 

14 P.C.A. PLOIEȘTI 23.388.495 13.841.231 236.375.609 16.844.041 

15 P.C.A. TIMIȘOARA 6.754.395 41.415.273 6.652.210 13.019.809 

16 P.I.C.C.J. 22.943.360 7.779.609 513.832 13.099.317 

17 Parchetele Militare 0 3.130 0 27.062 

18 D.N.A. 764.225.201 1.559.139.720 424.505.314 628.200.658 

19 D.I.I.C.O.T. 488.484.952 204.360.303 191.549.932 132.389.889 

20 
MINISTERUL PUBLIC 
(TOTAL) 

1.617.063.406 2.202.994.411 1.346.887.204 1.053.327.255 

 

Notă: Cursul valutar euro utilizat pentru conversia lei/euro pentru anii 2017, 2018, 

respectiv 2020 este cursul euro mediu BNR pentru anul respectiv. Pentru anul 2019, cursul 

euro este cel utilizat în raportul ANABI de activitate pentru anul 2019. 
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B. Confiscări  și despăgubiri (hotărâri judecătorești): 

ANABI a centralizat în perioada 2017 – 2020  un număr total de 43.757 de hotărâri 
judecătorești prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea produsului infracțiunii sau 
repararea prejudiciilor.  
 

Ani Nr. hotărâri Sume de bani (lei) Sume de bani (euro) 

2017 6863 664.293.778,81 145.420.148,16 

2018 11.705 2.013.555.857,54 432.697.079,09 

2019 13.294 1.233.193.271,37 256.786.871,43 

2020 11.895 841.767.017,15 172.868.734,78 

TOTAL 43.757  4.752.809.924,87  1.007.772.833,46  

 

 

Note:  

1. În aceste calcule nu sunt incluse valorile bunurilor mobile sau imobile care fac obiectul 

măsurii.  

2. Procesul de agregare a datelor a fost realizat la nivelul ANABI, în prezent acestea fiind 

în curs de validare.  

 

Raport 2016 2017 2018 2019 2020 

Curți de Apel 2 15 15 10 11 

Tribunale 8 43 35 38 38 

Judecătorii 15 170 129 134 132 

Nr. total instanțe 25 227 179 182 181 
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Detalierea măsurilor dispuse de instanțele judecătorești sunt reflectate în tabelul 

alăturat. 

 

 



      

 

 

 

 

Tip măsură 
Nr. hotărâri în care au fost 

dispuse acest tip de măsuri 
Sume de bani (lei) Echivalent sume de bani (euro) 

 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Amendă aplicată ca 

pedeapsă principală 
95 386 434 392 9.794.236,00 18.454.252,16 9.454.727,62 3.627.291,38 2.144.050,26 3.965.671,46 1.968.750,55 744.915,47 

Confiscare extinsă 14 20 30 18 1.759.414,08 3.702.578,76 1.151.080,2 1.324.896,37 385.152,27 795.654,62 239.688,53 272.086,16 

Confiscare specială 5630 10.203 11.645 10.471 165.145.708,27 797.506.615,04 106.715.187,43 381.162.469,98 36.151.946,82 171.377.804,89 22.221.220,10 78.277.091,63 

Despăgubiri acordate 

autorităților sau 

instituțiilor publice 

596 669 810 651 58.387.125,11 85.786.543,05 40.978.550,08 28.096.708,51 12.781.490,14 
18.434.843,25 

 
8.532.931,47 5.770.055,55 

Despăgubiri acordate 

statului 
511 424 368 359 429.182.788,12 1.107.313.682,73 1.073.848.194,37 426.922.628,91 93.952.143,81 237.952.870,47 223.606.570,54 87.674.585,97 

Ordine de confiscare 

în baza DC 

2006/783/JAI primite 

de la alte state 

17 2 7 4 24.507,23 

792.185,80            

+ 2 bunuri 

imobile 

neevaluate 

1.045.531,67      

+3 imobile 

neevaluate 

633.022 + bunuri 

imobile 

neevaluate 

5.364,86 170.234,40 217.710,24 130.000,00 

Ordine de sechestru în 

baza DC 2003/577/JAI 

primite de la alte 

state 

- 1 - - - 

Bunuri mobile și 

imobile 

neevaluate 

- - - - - - 

Total 6863 11.705 13.294 11.895 664.293.778,81 2.013.555.857,54 1.233.193.271,37 841.767.017,15 145.420.148,16 432.697.079,09 256.786.871,43 172.868.734,78 
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C. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea  

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2020, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – 

Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile sale regionale subordonate, 

au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 4901 hotărâri judecătoreşti 

(sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus 

confiscarea unor bunuri şi sume de bani în materie penală (787 din 2017, 1.271 din 

2018, 1.459 din 2019 și 1.384 din 2020). 

În ceea ce priveşte cele 1.384 de hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, 

încheieri) rămase definitive în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea specială 

sau extinsă a unor bunuri şi sume de bani, înregistrate în anul 2020, structura pe categorii 

de bunuri este următoarea:  

Categorii de  

hotărâri 

judecătoreşti 

(sentinţe penale, 

decizii penale, 

încheieri) rămase 

definitive 

Număr 

hotărâri 

- total 

an 2017 

Număr 

hotărâri 

- total 

an 2018 

Număr 

hotărâri 

- total 

an 2019 

Număr 

hotărâri 

– trim I 

2020 

Număr 

hotărâri 

– trim II 

2020 

Număr 

hotărâri 

– trim III 

2020 

Număr 

hotărâri 

– trim 

IV 2020 

Număr 

hotărâri 

- total 

an 2020 

Hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

exclusiv imobile 

7 9 11 0 0 2 0 2 

Hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

drepturi de 

uzufruct 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

exclusiv bunuri 

mobile, total: 

467 963 1166 234 178 275 369 1056 

Din care:         

- hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

bunuri de natura 

stocurilor 

205 634 870 184 130 207 286 807 

-  hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

autovehicule/ 

ambarcaţiuni/nave 

195 177 170 37 36 45 51 169 
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- hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

echipamente de 

comunicaţii; 

28 81 80 5 6 15 16 42 

- hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

echipamente IT; 

30 27 27 3 1 6 9 19 

- hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

bunuri cu grad 

ridicat de 

perisabilitate; 

4 35 18 5 4 1 4 14 

- hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscate 

metale prețioase; 

8 9 1 0 1 1 3 5 

Hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

exclusiv sume de 

bani, din care 

277 253 231 55 50 75 88 268 

sume în valută: 22 93 75 19 19 25 38 101 

Hotărâri 

judecătoreşti 

definitive prin care 

s-au confiscat 

diverse categorii 

de bunuri şi/sau 

sume de bani, 

total: 

33 45 51 23 14 15 6 58 

TOTAL 787 1.271 1.459 312 242 367 463 1.384 

 

Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate 

În anul 2020, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile 

regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea 

bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de 

siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în 

materie penală este de 29.405.021,48 lei din care: 

 18.018.385,18 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 

 11.386.636,30 lei sume încasate din confiscare. 
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Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți.  

În anul 2019, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile 

regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea 

bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de 

siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în 

materie penală este de 33.642.567,18 lei din care: 

 29.594.974,83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; 

 4.047.592,35 lei sume încasate din confiscare. 

În anul 2018, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea 

privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării 

speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, este 

de 12.447.146,65 lei din care:  

 6.480.390,48 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile;  

 5.966.756,17 lei sume încasate din confiscare. 

În anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de 

siguranţă a confiscării speciale/extinse a fost de 11.486.454,63 lei din care: 

 3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; 

 7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare. 

IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii 

prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 

14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabileşte de către 

comisia de evaluare, valoarea stabilită iniţial variind pe durata derulării procedurii de 

valorificare sub influenţa unor factori diverşi (categoria bunurilor, gradul de uzură fizică şi 

morală, cererea de piaţă, termenul de valabilitate, perisabilitatea etc.).  

 

B. Valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 91.692.032 lei, din care 

19.495.432 lei în primul trimestrul al anului 2020, 7.783.272 lei, în trimestrul II 2020, 

36.566.593 lei în trimestrul III 2020, respectiv 27.846.735 lei în trimestrul IV 2020. 

Pentru comparație, prezentăm și datele statistice pentru ceilalți ani în măsura, în care au 

fost comunicate: 

În anul 2018, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale 

din cadrul DGESCS, din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 

207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 97.814.467 lei.  

În anul 2017, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 158.774.090 lei. 

În anul 2016, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 151.438.588 lei. 

Această activitate vizează măsurile de punere în aplicare a titlurilor executorii privind 

recuperarea creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni (sume 

reprezentând repararea prejudiciului material, amenzi, cheltuieli judiciare, sume 

confiscate). 
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N.B. Sursa datelor cuprinse în prezentul document este Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. 

 

3.2. Dezvoltarea aplicației informatice 

În continuarea demersurilor pentru dezvoltarea sistemului informatic, Agenția a depus fișa 

de proiect cu titlul “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a 

creanțelor provenite din infracțiuni” având ca partener instituțional Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul cererii de proiecte POCA/354/1/3 (IP10/2018) 

„Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar”. 

 

La data de 23.09.2019 a fost aprobată fișa de proiect, iar la data de 20.12.2019 a fost 

depusă cererea de finanțare și bugetul aferent. Ulterior, la data de 10.07.2020, Agenția 

Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a început implementarea 

proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidenta a creanțelor 

provenite din infracțiuni (ROARMIS)”(cod SIPOCA 763/MySMIS2014 135331), cofinanțat din 

Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.912.146,40 lei, din care: 

3.218.611,31 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 

613.805,09 lei – cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului; 

79.730,00 lei -  Valoarea neeligibilă a proiectului.  

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității instituționale a Agenției 

Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum şi a cooperării între 

instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării şi 

reutilizării creanțelor provenite din infracțiuni, prin modernizarea şi eficientizarea 

proceselor de lucru şi fluxurilor aferente. 

Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea sistemului informatic național integrat 

de evidenţă a creanțelor provenite din infracțiuni ROARMIS (Romanian Assets Recovery and 

Management Integrated System). 

Prin proiectul propus se are în vedere dezvoltarea unui instrument de lucru care să 

conducă la unificarea practicii la nivel național în materia evidenței creanțelor provenite 

din infracțiuni prin colectarea și agregarea standardizată a datelor și indicatorilor 

relevanți. Prin utilizarea acestui nou instrument de lucru se consolidează implicit 

capacitatea instituțională a sistemului judiciar de a recupera creanțele provenite din 

infracțiuni, iar soluția nou dezvoltată va deveni un instrument de lucru utilizat în 

activitatea curentă a ANABI, a Ministerului Public și a instanțelor judecătorești, la nivel 

național. 

Activitățile ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:  

 Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite 

din infracțiuni:  

În cadrul acestei activități, în primă fază, se vor identifica la nivel de ansamblu 

serviciile de consultanţă IT necesare dezvoltării sistemului ROARMIS şi se va 

actualiza caietul de sarcini elaborat la nivelul ANABI în vederea întocmirii 

documentaţiei de atribuire pentru achiziţia sistemului ROARMIS. După finalizarea 
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Caietului de sarcini pentru sistemul ROARMIS, se va derula procedura de achiziţie 

pentru dezvoltarea sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor 

provenite din infracţiuni urmând a se realiza următoarele livrabile:  

 Analiza proceselor de lucru; 

 Dezvoltarea sistemului şi a modulelor/aplicaţiilor;  

 Testarea şi implementarea sistemului dezvoltat;  

 Software roll up package (punerea în producţie);  

 Actualizarea şi elaborarea de proceduri de lucru la nivelul compartimentelor de 

specialitate din cadrul ANABI; 

 Activităţi specifice dării în exploatare a sistemului ROARMIS. 

 Achiziția de echipament IT pentru gestionarea aplicației/sistemului informatic 

(servere);  

 Organizarea de sesiuni de formare/instruire adresate beneficiarilor/utilizatorilor finali:  

În cadrul acestei activității administratorii şi utilizatorii aplicaţiei software la nivel 

naţional vor fi instruiţi în vederea administrării şi utilizării corespunzătoare a acesteia. 

Se are în vederea organizarea unei sesiuni de formare iniţială a personalului ANABI şi a 

reprezentanţilor principalilor beneficiari (PICCJ, instanţe judecătoreşti, MAI, ANAF, 

etc.). Ulterior formării iniţiale a personalului ANABI, se vor organiza 14 întâlniri 

regionale (la nivel de curţi de apel), cu caracter de formare profesională, în cooperare 

cu ANABI şi PICCJ, în cadrul cărora se va prezenta şi explica modul de utilizare a noului 

Sistem naţional integrat de evidenţă a bunurilor provenite din infracţiuni (ROARMIS). 

 Organizarea conferinței finale a proiectului: se va organiza o conferinţă de diseminare 

a rezultatelor obţinute prin proiect în vederea asigurării informării şi publicităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

29 

 4. ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE 

 

Administrarea se realizează de către Agenție în trei modalități: 

 Administrarea și evidența sumelor indisponibilizate; 

 Administrarea simplă a bunurilor mobile indisponibilizate, cu valoare individuală de 

peste 15.000 euro; 

 Valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate. 

 

4.1. Sumele de bani 

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 318/2015, „Agenţia administrează şi ţine 

evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din 

Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani 

rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea 

nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din 

cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 

din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

aduse prin prezenta lege, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, 

inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 

din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

În vederea exercitării acestei atribuții, s-a procedat la introducerea sistemului de cont 

unic administrat de Agenție, deschis la o unitate bancară selectată cu respectarea 

prevederilor legale privind achizițiile publice. Prin intermediul unei rețele de 162 de 

sucursale bancare la nivel național, pe parcursul anilor 2017-2019 s-a realizat o 

standardizare a practicii la nivelul unităților de parchet, precum și a instanțelor 

judecătorești în ceea ce privește procedura de aducere la îndeplinire a măsurilor 

asigurătorii privind sumele de bani.  

Prin acest sistem, la 31 decembrie 2020, Agenția administra, prin contul unic, sume în 

valoare totală de 166.164.442,04 lei (echivalent aproximativ a 34.089.209,35 euro). 

Solduri anuale - sume de bani indisponibilizate în contul unic ANABI 

 

 

Administrarea conturilor implică acte de reprezentare în fața organelor judiciare, precum 

și implicarea Agenției în proceduri concurente de executare, în funcție de scopul măsurii 

asigurătorii (amenzi penale, reparări de prejudiciu, confiscări, cheltuieli judiciare) și de 
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entitatea beneficiară a măsurii (părți civile reprezentate de executori judecătorești sau de 

către executori fiscali). 

Solduri dobândă trimestrială 

 

În anul 2019, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la 

restituirea de sume către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în 

vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea 

sau plata cheltuielilor judiciare.  

Astfel, ANABI a restituit/virat un total de 5.695.871,64 lei din care : 

 1.120.165 lei cu titlu de confiscare;  

 166.029,4 lei cu titlu de prejudiciu ANAF; 

 6.000 lei cu titlu de amendă penală;  

 53.375,37 lei cu titlu de cheltuieli judiciare;  

 2.399.446 lei cu titlu de restituire către proprietar; 

 1.102.710,76 lei cu titlu de restituire către parte civilă;  

 848.145,11 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015. 

 

 19,67% Titlu de confiscare 

   

 0,94% Cheltuieli judiciare 

   

 42,13% Restituire către proprietar 

   

 19,36% Restituire către parte civilă 

   

 2,91% Titlu de prejudiciu 

   

 0,11% Amenzi 

   

 14,89% Poprire 
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În anul 2020, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la 

restituirea de sume către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în 

vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea 

sau plata cheltuielilor judiciare.  

Astfel, ANABI a restituit/virat un total de 43.452.011,38 lei din care : 

 2.760.054,86 lei cu titlu de confiscare;  

 7.031.465,67 lei cu titlu de prejudiciu ANAF; 

 34.000,54  lei cu titlu de amendă penală;  

 116.533,49 lei cu titlu de cheltuieli judiciare;  

 33.261.895,76 lei cu titlu de restituire către proprietar; 

 192.175,02 lei cu titlu de restituire către parte civilă;  

 55.886,04 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015; 

 

 

 6,35% Titlu de confiscare 

   

 0,26% Cheltuieli judiciare 

   

 76,55% Restituire către proprietar 

   

 0,45% Restituire către parte civilă 

   

 16,18% Titlu de prejudiciu 

   

 0,08% Amenzi 

   

 0,13% Poprire 

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, băncile transmit lunar 

Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea 

judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor 

acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei. Din agregarea 

datelor transmise către Agenție, evoluția pe parcursul anilor 2016 - 2020 a sumelor efectiv 

indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar 

național, se prezintă astfel: 
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Evoluția sumelor indisponibilizate 

 

 

Sumele reflectate în acest grafic reprezintă sume efectiv (sold real) indisponibilizate, fără 

a distinge după scopul luării măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din 

Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror sau de către 

instanța de judecată cu privire la acele bunuri care la finalizarea procesului: 

 pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse; 

 pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare; 

 pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune. 

Aceste evidențe privind sumele de bani indisponibilizate urmează a fi preluate în sistemul 

informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni.  

 

4.2. Administrarea bunurilor mobile 

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, “La solicitarea procurorului 

sau a instanţei de judecată, Agenţia depozitează temporar şi administrează bunurile 

mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii 

măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro; în acest scop, Agenţia 

este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare”. 

La sfârșitul anului 2019, ANABI avea în administrare 32 bunuri mobile cu valoare 

individuală mai mare de 15.000 euro: 28 de autoturisme, un ceas automatic și 3 

autoutilitare. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea 

administrării este de aproximativ 674.889 euro (dublu față de anul 2018 - 354.000 euro).  

La sfârșitul anului 2020, ANABI avea în administrare 86 de bunuri mobile cu valoare 

individuală mai mare de 15.000 euro: 68 de autoturisme, 6 ceasuri și 12 motociclete. 

Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării 

este de aproximativ 2.067.923 euro. 

Începând cu 2019, Agenția gestionează și monedă virtuală (BITCOIN și RIPPLE). Astfel, în 

mai multe dosare de criminalitate organizată a fost pus la dispoziția autorităților judiciare 

portofelul electronic al ANABI. În anul 2020, ANABI a administrat 2 tipuri de monedă 

virtuală: Bitcoin (BTC) și Ripple (XRP) în valoare de aproximativ 50.000 lei. 
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Bunuri aflate în administrarea ANABI 

 

 

Esențială pentru exercitarea acestei atribuții este infrastructura națională de stocare, 

reflectată în inventarul realizat de Agenție în anul 2016 și actualizat pe parcursul anului 

2017. Inventarul cuprinde, în prezent, un număr de 259 de clădiri și 215 de terenuri. 

Capacitățile identificate nu oferă condiții adecvate pentru conservarea valorii bunurilor 

având în vedere că marea lor majoritate sunt neacoperite, au un grad ridicat de degradare 

sau nu sunt dotate cu utilități minimale (curent, apă).  

Cu titlu de noutate, din punctul de vedere al practicii judiciare generate de cazuistica 

ANABI, semnalăm primul caz în care instanțele judecătorești au făcut aplicarea 

prevederilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 318/2015, încuviințând cererea Agenției, în 

calitate de custode administrator, de a valorifica un bun mobil indisponibilizat, în 

condițiile prevăzute de art. 2523 din Codul de procedură penală - valorificarea bunurilor 

mobile sechestrate în cursul judecății. 

 

4.3. Valorificarea bunurilor mobile indisponibilizate 

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 “Din dispoziţia procurorului, 

a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a instanţei de judecată, Agenţia procedează la 

valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 

din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

aduse prin prezenta lege”. În realizarea acestei atribuții, potrivit art. 29 alin. (5) 

“valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează:  

a) de către Agenţie, prin licitaţie publică;  

b) de către entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor 

legale privind achiziţiile publice;  

c) prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii;  

d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare”. 

În anul 2020, ANABI a organizat un număr de 110 de licitații publice. Astfel, Agenția a 

valorificat bunuri precum: autoturisme, stocuri complexe de marfă, deșeuri (fier vechi), 

materiale de construcție, utilaje, material lemnos, mijloace de transport feroviar și 

monedă virtuală.  
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Rata de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de peste 90 % prin 

raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele 

realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI. 

Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, 

evaluarea lor și valorificarea, fie prin proprii angajați, fie prin intermediul executorilor 

judecătorești, prin intermediul organelor fiscale ori a unor societăți comerciale selectate 

prin proceduri de achiziții publice.  

Total sume obținute în 2020 din valorificări: 8.221.724,31 lei  (echivalent aprox. 

1,677,902 euro) + TVA: 336.207,94 (față de 4.447.891,7 lei în 2019).  

Dosare de valorificare în lucru: acestea au ca obiect valorificarea următoarelor categorii 

de bunuri: autovehicule, utilaje, mijloace de transport feroviar, combustibil (motorină).  

Cu titlu de noutate, Agenția a finalizat cu succes procedura de valorificare anticipată a 

unor bunurilor mobile indisponibilizate constând în titluri de participare la fonduri de 

investiții private într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București - Secția I Penală având 

ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor. Sumele de bani obținute din 

valorificarea titlurilor de participare la fonduri de investiții private, în cuantum de 

3.223.637,74 lei și 531.676,06 euro, au fost depuse în subconturile deschise în 

conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, iar ulterior, din dispoziția 

instanței de judecată au fost virate la bugetul de stat cu titlu de prejudiciu cauzat și 

recuperat în condițiile art. 10 din Legea nr. 214/2005. 

 

4.4. Dificultăți întâlnite în practică 

În practică sunt întâmpinate, în continuare, dificultăți în ce privește executarea măsurilor 

de valorificare anticipată determinate de situații precum: 

 Cererile vizează în multe cazuri bunuri vechi, aflate în stare de degradare sau 

indisponibilizate pentru o perioadă îndelungată, de ex. peste trei ani. În practică, 

gradul de interes pentru achiziția unor astfel de bunuri este scăzut, fapt ce determină 

organizarea de licitații publice succesive, cu consecința reducerii prețului de 

valorificare; 

 Nu se comunică Agenției şi documentația care să poată sta la baza evaluării rapide a 

bunului sau a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea valorificării. Pe lângă 

actele prin care s-au dispus ori pus în executare măsuri asigurătorii (ordonanță, 

încheiere, proces-verbal), în practică s-au dovedit esențiale documente precum: cărți 

tehnice, certificate de înmatriculare, cărți de identitate, facturi de achiziție, 

documente de origine, rapoarte de evaluare, documentație vamală, certificate de 

calitate a produselor, declarații de conformitate ale producătorilor etc.; 

 Sesizarea ANABI fără ca bunurile indisponibilizate să fie identificate, inventariate și 

evaluate prin proces-verbal de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii, aşa cum 

prevede art. 252 din Codul de procedură penală. Acest fapt determină în practică 

întârzieri substanțiale în predarea bunurilor către Agenție, precum și dificultăți în 

evaluarea și ulterior valorificarea bunurilor; 

 Bunurile sechestrate sunt lăsate în custodia și în folosința proprietarilor sau  a unor 

terți. Aceasta poate determina dificultăți, întârzieri și costuri suplimentare, atât 

pentru evaluarea bunurilor, cât și pentru preluarea efectivă a bunurilor de către 

Agenție, fiind necesare demersuri suplimentare. De asemenea, prin lăsarea în folosință 
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a bunurilor în condițiile inițierii procedurii de valorificare, se poate determina o 

scădere a valorii bunurilor sechestrate prin utilizarea acestora de către proprietari; 

 Determinarea valorii de piață a unor categorii de bunuri se realizează în termene mai 

lungi, fiind condiționată, fie de constatări sau evaluări tehnice prealabile întocmite de 

experți autorizați (ex. stabilire stare de navigabilitate în cazul aeronavelor, cubaj și 

identificare a tipului și calității în cazul masei lemnoase), fie de necesitatea 

îndeplinirii unor formalități suplimentare (ex. bunurile se află sub incidența 

antrepozitului fiscal sau în zone libere). 

Toate aceste aspecte necesită clarificări din punct de vedere juridic și logistic anterior 

declanșării procedurilor de evaluare și valorificare. Totodată, anterior inițierii procedurii 

de evaluare sunt efectuate de către ANABI demersuri pentru a se constata dacă bunurile 

mobile îndeplinesc condițiile de valorificare, dacă sunt sau nu contrafăcute, dacă sunt 

înregistrate sub o marcă autorizată ori se impun măsuri de autorizare în vederea 

valorificării. 

De asemenea, din analiza celor peste 40000 de hotărâri judecătoreşti comunicate Agenţiei 

de către instanțele judecătoreşti, măsurile asigurătorii sunt confirmate prin hotărâri care 

validează propunerile procurorului în sensul confiscării speciale sau extinse sau în vederea 

reparării prejudiciilor. Cu toate acestea, încasările efective comunicate de către ANAF 

sunt mult sub acest nivel. Analiza periodică realizată de ANABI în baza datelor comunicate 

de către parchete, instanţe judecătoreşti şi ANAF a identificat printre cauzele acestei 

situaţii următoarele: 

 interpretarea neunitară a cadrului legal existent, neorientată pe finalitatea măsurilor 

asigurătorii – recuperarea efectivă de prejudicii şi a produsului infracţiunii; 

 prin invocarea Deciziei ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2017 s-a generat o practică de luare 

a măsurilor asigurătorii asupra „bunurilor prezente și viitoare”, fiind necesară însă o 

intensificare a măsurilor subsecvente pentru identificarea, inventarierea și 

sechestrarea efectivă. În practică, aceasta se traduce prin pronunțarea de hotărâri de 

confiscare în echivalent. Aceste tipuri de confiscări nu pot fi aduse eficient la 

îndeplinire de către ANAF; 

 luarea măsurilor asigurătorii se realizează, de cele mai multe ori, fără o evaluare 

efectivă a bunurilor (se preferă valoarea contabilă) și, ca regulă, fără estimarea 

costurilor de administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate (pre-seizure 

planning). Această practică generează sechestre „neperformante”. Astfel, în scurt 

timp de la luarea măsurii, sechestrele ajung să genereze un efect opus celui în vederea 

căruia a fost dispusă măsura, în loc să contribuie la repararea prejudiciului, îl 

consolidează prin creșterea costurilor de administrare și conservare; 

 infrastructura precară pusă la dispoziția instituțiilor sistemului judiciar, inclusiv ANABI 

şi ANAF în vederea administrării bunurilor indisponibilizate; 

 cooperarea fragmentată cu alte instituții/entităţi publice sau regii autonome care 

deţin atribuţii privind administrarea bunurilor cu regim juridic special sau 

infrastructuri necesare depozitării temporare a bunurilor atipice indisponibilizate (ex. 

Garda de Mediu, Ocoale Silvice etc.). 

Aceste aspecte sunt analizate periodic atât la nivelul Consiliului de Coordonare al ANABI, 

precum și în cadrul întâlnirilor regionale și naționale organizate de Agenție în parteneriat 

cu Pachetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 
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5. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR PRIVIND BUNURILE CONFISCATE 

 

5.1. Evidența și reutilizarea imobilelor confiscate  

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI “publică pe pagina sa 

de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului 

penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea 

privată a statului, precum şi alte date relevante”. 

Pe parcursul anului 2020, în baza notificărilor primite din partea ANAF, ANABI a continuat 

publicarea în format deschis a datelor privind imobilele intrate în proprietatea privată a 

statului ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive în materie penală. 

Acest demers contribuie la implementarea angajamentelor luate de România, în contextul 

Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP - 

Declarația de la Londra) și reflectate în documentele naționale relevante, respectiv 

Strategia Națională Anticorupție și Planul Național de Acțiune 2018-2020 al OGP. 

 

Total bunuri imobile confiscate și publicate pe site la 31 decembrie 2020: 86 (79 în 

2019) 

Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, 

Agenția publică pe portalul anabi.just.ro, la secțiuni distincte, toate imobilele care 

îndeplinesc condițiile legale pentru a face obiectul unei cereri de reutilizare în interes 

public sau social. Astfel, la secțiunile dedicate se țin evidența termenului de 45 de zile 

prevăzut în Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile 

confiscate, modalitatea de soluționare a eventualelor cereri, precum și, după caz, 

reluarea procedurii de valorificare de către ANAF. 

Cu privire la atribuțiile prevăzute de art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015 și art. 1 din 

Legea nr. 216/2016, în anul 2020, 

ANABI a propus Ministerului Finanțelor 

Publice transmiterea cu titlu gratuit în 

domeniul public al statului  și  în 

administrarea Ministerului Justiției a 

unui imobil din București, evaluat la 

14.400.000 Lei (echivalent aprox. 

2.900.000 euro). Potrivit Hotărârii de 

Guvern nr. 797/2020, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 897 din 2 

octombrie 2020, imobilul menționat s-a 

transmis cu titlu gratuit în 

administrarea Ministerului Justiției. 

 

5.2. Ordine internaționale de confiscare 

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile 

art. 2657 din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de 

sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri 

                                            
7 Art. 265 a devenit art. art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004 
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imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o 

instanță de judecată din România.  

ANABI are în evidență punerea în executare a 27 de ordine internaționale de confiscare 

recunoscute de instanțele române, după cum urmează: 

 imobil (teren+construcție) jud. Călărași, confiscare dispusă de către Tribunalul de 

Înaltă Instanță din Paris, Franța;  

 autovehicul – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea 

de Apel Sofia, Bulgaria; 

 apartament (jud. Brașov) și cota de ½ din imobilul compus din teren și construcție 

(jud. Arad) – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului de confiscare emis de 

către Tribunalul din Innsbruck, Austria;  

 construcție, jud. Cluj, confiscare dispusă de către Tribunalul de Înaltă Instanță din 

Paris, Franța; 

 2 autovehicule – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către 

Curtea de Apel Sofia, Bulgaria;  

 suma de 65.000 euro – confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către 

Curtea de Apel Liege, Belgia; 

 imobil (teren+construcție) jud. Călărași, confiscare dispusă de către Tribunalul de 

Înaltă Instanță din Paris, Franța; 

 2 vehicule (un autoturism și o motocicletă), confiscare dispusă de către Tribunalul 

Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Central din Statul Carolina de Nord, 

Statele Unite ale Americii;  

 apartament și teren (jud. Ilfov), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului 

emis de către Tribunalul Glostrup, Danemarca;  

 suma de 174.686,50 euro, confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de 

către Curtea de Apel din Gent, Belgia;  

 autoturism și teren (jud. Brăila), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului 

emis de către Curtea de Apel din Grenoble, Franța;  

 construcție (jud. Galați), confiscare dispusă de către Tribunalul de Înaltă Instanță din 

Paris, Franța;  

 teren + construcție (jud. Iași), confiscare dispusă de către Tribunalul de Înaltă Instanță 

din Paris, Franța;  

 253.360,567 lei, confiscare dispusă de către Tribunalul Zwickau, Germania; 

 217,252.95 USD, confiscare dispusă de către Curtea din Districtul Sudic al New York, 

SUA;  

 teren + construcție (jud. Ialomița), confiscare dispusă de către Curtea de Apel Paris - 

Tribunalul de Mare Instanță Paris, Franța;  

 teren + construcție (jud. Ialomița), confiscare dispusă de către Curtea de Apel Paris - 

Tribunalul de Mare Instanță Paris, Franța;  

 202.000 euro, confiscare dispusă de către Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe, 

Germania;  

 7890 euro, confiscare dispusă de către Tribunalul Districtual din Maribor, Slovenia;  

 7355 euro, confiscare dispusă de către Tribunalul Districtual din Maribor, Slovenia;  
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 123.001 SEK (echiv. 59.015,87 lei) confiscare dispusă de către Curtea de Apel Svea, 

Suedia;  

 32.570 USD, ordin de confiscare dispus de către Tribunalul București și recunoscut de 

către autoritățile din Elveția; 

 56.371,80 euro și 424.530 lei, confiscări dispuse de către autoritățile din Germania  

(Tribunalul Zwickau și Parchetul Kempen Allgau);  

 12.029,56 euro, confiscare dispusă de către autoritățile din Olanda; 

 30.000 euro și 100.000 euro, ordine de confiscare dispuse de către Curtea de Apel din 

Gent (Belgia);  

 480.000 HUF, confiscare dispusă de către Judecători Districtuala Szolnok (Ungaria);  

 1.070.557 USD, 10.858.479 USD și 10.858.479 USD, confiscări dispuse de către 

Tribunalul București și transmise spre a fi recunoscute de către autoritățile din Elveția;  

 100.000 euro și 1.300.000 USD, ordine de confiscare dispuse de către Tribunalul 

București și transmise spre a fi recunoscute de către autoritățile din Austria.  

 

Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și 

ANAF. 

Potrivit art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale 

competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de 

confiscare după cum urmează: 

a. în cazul în care sumele de bani obţinute, în urma executării unui ordin de confiscare, 

au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac 

venit la bugetul de stat;   

b. în toate celelalte cazuri, 50% din suma obţinută în urma executării unui ordin de 

confiscare va fi transferată către statul emitent.   

Același articol prevede la alin. (2) faptul că, în cazul celorlalte bunuri confiscate, acestea 

se pot valorifica prin vânzare, potrivit dispoziţiilor legale, situaţie în care suma obţinută în 

urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor art. 324 alin. (1) din Legea nr. 

302/2004.  

În 2019, au fost executate 3 ordine internaționale de confiscare, fiind obținute 

următoarele sume de bani:  

 Ordin emis de Franța: ANABI a virat 43.420,94 euro către Franța, iar 43.420,94 euro au 

fost virați la bugetul de stat;  

 Ordin emis de Marea Britanie: ANABI a virat 14.355 euro către Marea Britanie, iar 

14.355 euro au fost virați la bugetul de stat;  

 Ordin emis de Olanda: 2690 euro au fost virați la bugetul de stat.  

În anul 2020 au fost executate 2 ordine internaționale de confiscare, fiind obținute 

următoarele sume de bani:  

 Ordin emis de SUA: Statul american a confiscat suma de 217.252,95 USD, din aceasta 

suma 173.802,35 USD au revenit României; 
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 Ordin emis de România: Tribunalul din Monaco a autorizat executarea pe teritoriul 

monegasc a deciziei de confiscare emisă de Tribunalul București a sumei de 293.030,16 

euro. Din această sumă, 195.353,44 euro a revenit României.  

5.3. Comisiile de evaluare   

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (41-42) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 - “Atunci 

când valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare 

poate face parte şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 

reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de 

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor şi un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor 

Interne. În cazul în care reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia”. 

Pe parcursul anului 2020, ANABI a fost convocată să participe în 59 de comisii de evaluare. 

Reprezentații ANABI au asigurat reprezentarea în 2 comisii de evaluare și reevaluare, 

atunci când au fost supuse evaluării bunuri cu privire la care Agenția deține atribuții 

exprese (bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro sau bunuri 

imobile). Astfel, în cadrul comisiilor la care s-a asigurat participarea, au fost evaluate 

bunuri mobile (autoturisme,  telefoane mobile, laptop-uri) cu o valoare totală  de  795.925 

lei. 
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 6. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR 

 

Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național 

pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI, preluând astfel 

de la MJ atribuțiile în materie. Așadar, ANABI îndeplinește, prin Biroul identificare şi 

urmărire bunuri, atribuții concrete ce țin de implementarea standardelor europene în 

domeniul cooperării în vederea recuperării creanțelor. De asemenea, Biroul reprezintă 

Agenția în cadrul Sistemului Naţional de Coordonare Eurojust8.  

Activitățile desfășurate în anul 2020 au vizat următoarele: 

 Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea 

Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea 

creanțelor provenite din infracțiuni; 

 Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor; 

 Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării 

creanțelor provenite din infracțiuni. 

 

6.1. Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea 

Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea 

creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI asigură implementarea Deciziei 

2007/845/JAI) 

Pe parcursul anului 2020 au fost primite 160 de cereri externe. Cel mai des schimb de date 

și informații s-a derulat cu Franța, Germania, Republica Moldova și Spania. Infracțiunile 

cel mai frecvent întâlnite sunt: spălare a banilor, fraudă, inclusiv cea care aduce atingere 

intereselor financiare ale Comunităților Europene, participare la un grup infracțional 

organizat şi trafic de persoane. În total, Agenţia a primit cereri din 24 de state, inclusiv 6 

state din afara UE.  

Pe parcursul anului 2020, ANABI a primit un număr de 65 de cereri de la agențiile 

naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală). Cel mai frecvent schimb de 

informații a avut loc cu Marea Britanie, Spania, Germania, Italia și Polonia și a vizat 

infracțiuni de spălare a banilor, evaziune fiscală și participare la un grup infracțional 

organizat. Per total, oficiul român a trimis 79 de cereri către 55 de state (dintre care 32 

nu sunt membre ale UE). 

                                            
8 Art. 13 din Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea 
cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene. 
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6.2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor  

Reprezentarea României la comitetele şi grupurile de lucru specializate internaționale: 

 

a. Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene 

 

Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune statelor membre să înfiinţeze sau să desemneze 

oficii naționale de recuperare a creanţelor care să promoveze, printr-o cooperare 

consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare şi urmărire a creanţelor provenite 

din infracțiuni la nivelul UE. În 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de 

recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la 

nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an.  

În data de 17 februarie 2020, directorul general al ANABI a participat la cea de-a 19 

reuniune a Platformei Oficiilor de Recuperare a Creanțelor, organizată la Bruxelles, 

Belgia. În cadrul acestei reuniuni, s-au abordat următoarele subiecte: noile studii externe 

lansate de către Direcția Afaceri Interne (DG HOME), raportul privind interconectarea 

registrelor conturilor bancare centrale, implementarea Directivei 2019/1153 de stabilire a 

normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, 

depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 

2000/642/JAI a Consiliului, implementarea Directivei privind confiscarea 42/2014, 

informații privind schimbul de date operațional între oficiile de tip ARO, evoluții recente, 

regimul sancțiunilor europene și posibile legături cu recuperarea creanțelor provenite din 

infracțiuni, noul plan operațional 2020 – privind criminalitatea financiară, spălarea banilor 
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și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni în cadrul Ciclului de politici publice ale 

Uniunii Europene, informații privind înființarea de structuri de tip ARO în țările 

Parteneriatului Estic și din Balcanii de Vest, inițiativele rețelei CARIN, noi instrumente 

investigative pentru identificarea beneficiarului real – proiectul EBOCS. 

   

b. Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor 

 

 

Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din 

Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter-

agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - 

Camden Asset Recovery Inter-Agency 

Network). 
 

 CARIN este o rețea informală de puncte de contact și un grup de cooperare responsabil cu 

privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârșirea de 

infracțiuni. Aceasta este conectată la rețele similare de recuperare a creanțelor din Africa 

de Sud, Africa de Vest, Africa de Est, Asia-Pacific, Vestul și Centrul Asiei, Caraibe și din 

America Latină, iar împreună rețelele reprezintă 170 de jurisdicții.   

 

Scopul CARIN este 

de a creşte 

eficienţa eforturilor 

membrilor săi, pe 

baza cooperării 

între mai multe 

agenţii, pentru a 

identifica și 

recupera profiturile 

obţinute în mod 

ilicit. 

 

 

Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (Steering Group) care are 

maximum nouă membri, dintre aceștia, anual, fiind ales președintele rețelei. Europol 

deţine Secretariatul CARIN, iar EUROJUST are statut de observator permanent în cadrul 

Grupului de coordonare. 

 

Președinția CARIN exercitată de România (ANABI) şi Belgia (COSC) 

Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al CARIN. În funcție 

de agenda evenimentelor organizate de CARIN, România este reprezentată și de un 

procuror din cadrul DIICOT. În cursul anului 2020, membrii Grupului de coordonare au fost 

Guernsey, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Spania, Statele Unite ale Americii şi 

Suedia, iar Belgia a deținut preşedinţia reţelei. În luna octombrie 2018, Comisia Europeană 

a adoptat Programul Anual de Lucru al Fondului Intern de Securitate pentru anul 2018. 
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Similar anului 2016, Programul Anual a prevăzut un grant direct pentru rețeaua CARIN9 în 

valoare de 500.000 euro. 

Președințiile CARIN 2019-2020 (România și Belgia) implementează până la 31 mai 2021 

proiectul „Consolidarea capacităţii CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea 

dezvoltării reţelei şi prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterea 

provocărilor cu care se confruntă profesioniştii în domeniul recuperării creanţelor”.  

Proiectul vizează dezvoltarea contactelor reţelei, în special cu jurisdicțiile off-shore 

(2019) și regiunea Magreb (2020). Acest demers va conduce la extinderea suplimentară a 

rețelei cu noi puncte de contact în cadrul agenţiilor de aplicare a legii. CARIN va dezvolta, 

de asemenea, cooperarea stabilită anterior cu Orientul Mijlociu și regiunea Africii de Nord 

(rețeaua MENA) în 2017, Macao, Hong Kong și China, în 2018. În plus, reţeaua CARIN va 

continua măsurile în vederea consolidării acesteia ca centru de expertiză în recuperarea 

creanţelor și pentru a promova schimbul de informații și bune practici. 

Astfel, în contextul deținerii de către Belgia a Președinției CARIN şi având în vedere 

restricţiile de călătorie impuse de pandemia COVID19, în cursul anului 2020, au fost 

organizate cinci întâlniri on-line ale Grupului de coordonare CARIN (28 aprilie, 6 august, 5 

octombrie, 9 noiembrie şi 9 decembrie 2020). De asemenea, în data de 17 Noiembrie 2020 

a fost organizat un webinar pentru toţi membrii reţelei în cadrul căruia au fost abordate 

teme precum: noi inițiative legislative ale Comisiei Europene, tehnici de investigații 

privind autovehiculele, administrarea de bunuri complexe și criptomonede, tehnici de 

investigații privind diamantele și articolele de lux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Rețeaua de Cooperare Inter-Agenții Camden (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) 
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7. BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA ANABI  

E AULI 2021 

7.1 Primele rezultate ale licitaţiilor organizate de ANABI prin mijloace electronice 

 

ANABI a lansat platforma online pentru derularea licitațiilor publice prin mijloace 

electronice https://anabi.just.ro/licitatiionline. 

Acest instrument inovativ a fost dezvoltat pentru a facilita accesul potențialilor 

cumpărători la proceduri cu respectarea tuturor standardelor de distanțare socială și 

pentru reducerea la minimum a costurilor determinate de participarea la licitațiile 

clasice. 

Prin acest demers, ANABI se alătură agențiilor de profil din Franța, Olanda, Marea 

Britanie, Belgia și SUA care implementează cu succes această bună practică. 

În mai puțin de şase luni de la lansarea portalului dedicat valorificării bunurilor 

sechestrate în proceduri judiciare penale, ANABI a reușit finalizarea unui număr de 55 de 

proceduri. Acestea au inclus bunuri complexe, precum stocuri de marfă, monedă virtuală, 

mijloace de transport feroviar, materiale de construcții, dar și bunuri individuale, în 

special autovehicule. 

Este de remarcat faptul că, de la lansarea portalului și până în decembrie 2020, acesta a 

fost accesat de peste  66.324 de utilizatori unici (93.733 în martie 2021), fiind realizate 

812.390 de vizualizări ale paginilor dedicate licitațiilor (1.109.337 în martie 2021). 

Aproximativ 12% din utilizatori sunt din afara  ţării. De asemenea, aproximativ 400 de 

utilizatori au licitat pe platforma online. Rata de conversie în bani a bunurilor sechestrate 

valorificate este de peste 100% prin raportare la prețul net de evaluare și prețul efectiv 

încasat. 

IMPORTANT - Prin digitalizarea procedurilor de lucru aferente organizării acestor licitații 

se asigură transparența și accesul facil la informații privind activitatea ANABI, fiind 

consolidate totodată mecanismele interne de management eficient al resurselor publice. 

Detalii pot fi obținute de aici: https://anabi.just.ro/licitatiionline/. 

https://anabi.just.ro/licitatiionline
https://anabi.just.ro/licitatiionline/
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7.2 Finalitatea unui proces condus eficient din faza de urmărire penală şi de luare a 

măsurilor asigurătorii, până la rămânerea definitivă a hotărârii - clădire de peste 14 

milioane de lei confiscată şi reutilizată  

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura 

Centrală a trimis în judecată mai mulți inculpați pentru săvârşirea infracţiunilor de 

constituire grup infracțional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave și 

spălare de bani. Printre inculpați se numără și o persoană juridică. 

Scurtă descriere a situației de fapt  

Inculpaţii au avut o activitate infracţională gravă, caracterizată printr-un număr mare de 

infracţiuni reţinute în sarcina lor, activitate desfăşurată în perioada iulie 2008 – iunie 

2009. Potrivit celor constatate prin Rechizitoriului DIICOT, activitatea infracţională a 

inculpaţilor s-a derulat în mai multe etape.  

Inculpații au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de 

fonduri materiale din patrimoniul unei companii, prin delapidarea acesteia, fonduri ce au 

fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), 

controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în 

vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.  

Astfel, în perioada iulie-august 2008, s-au încheiat 24 contracte de vânzare-cumpărare 

comerciale având ca obiect livrarea de echipamente, iar 4 societăţi off-shore au dat  

naştere la creanţe artificiale/fictive prin activarea clauzelor penale pentru nerespectarea 

termenelor, ce au avut ca rezultat obținerea unor titluri de creanță în valoare totală de 

56.970.212,29 lei. Din acestea au fost decontate direct cu creditorii sau indirect prin 

cesiuni de creanță și prin dare în plată, creanțe în valoare de 39.665.729 lei. 

Circuitul de spălarea produsului infracțional a prevăzut inclusiv înfiinţarea a două societăţi 

comerciale. 

Următoarea etapă infracțională a fost caracterizată de stingerea rapidă a datoriilor 

artificial create, precum și scoaterea imobilului situat în Calea Floreasca nr.39 din 

patrimoniul societăţii şi preluarea acestuia prin intermediul societăţilor comerciale 

rezidente nou-înfiinţate, controlate de inculpat, prin intermediul unor rude sau afini ai 

acestuia, folosite cu acest unic scop. 

Activitatea infracțională a grupării a fost caracterizată de o aparenţă de legalitate, 

tipologia de spălare a banilor fiind cunoscută în teorie ca fiind metoda falsului proces, 

inculpații urmărind obținerea unor titluri executorii prin intermediul unor somații de 

plată. Practic, membrii grupului au avut în vedere dispoziţiile art. 66 alin. 1 din Legea 

85/2006 (în vigoare la acel moment) conform cărora: „toate creanţele vor fi supuse 

procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia creanţelor constatate 

prin titluri executorii”. 

  

Măsuri asigurătorii dispuse de către DIICOT 

DIICOT a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpaților, 

inclusiv asupra bunurilor aparţinând inculpatei persoană juridică. Astfel, au fost 

indisponibilizate următoarele: suma de 2.385.114,63 lei transferată în contul unic deschis 

pe numele societăţii de ANABI (în vederea confiscării speciale a imobilului din Bucureşti, 

Calea Floreasca, nr. 39, sector 1, a sumei de 1.295.220 EUR, precum şi a celorlalte 
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venituri sau alte beneficii materiale obţinute din imobilul menţionat), precum şi pentru 

garantarea executării pedepsei amenzii şi a cheltuielilor judiciare. 

De subliniat este faptul că în cauză s-au formulat acuzaţii de spălarea banilor faţă de  

persoana juridică, care deţinea în patrimoniu un imobil de birouri (P+5) în Calea Floreasca 

nr. 39, ce a făcut obiectul unui sechestru judiciar, fără a fi întreruptă activitatea în acest 

imobil, aici desfășurându-și activitatea numeroase companii, care au efectuat plăți pe 

toată durata procesului penal, conform contractelor de locațiune, în contul societății puse 

sub acuzare, care era de asemenea, supus sechestrului, toate aceste chirii (peste 25.000 

euro/lună) fiind de fapt fructe obținute în urma spălării banilor.  

Prin modalității de instituire a măsurilor asigurătorii s-a realizat practic administrarea de 

afaceri a persoanei juridice inculpate, însă fără ca această să intre în faliment.  

Persoana juridică a dobândit astfel venituri din exploatarea imobilului obținut ilegal, fiind 

menținute/încheiate contracte de închiriere cu terțe persoane. Astfel, DIICOT a dispus 

instituirea măsurii popririi asupra sumelor obținute din derularea contractelor de 

locațiune, precum și asupra imobilului respectiv.  

De asemenea, DIICOT a dispus transferarea sumelor de ani indisponibilizate din conturile 

altor bănci în contul unic administrat de ANABI ținând cont de faptul că sumele depuse în 

contul unic sunt purtătoare de dobândă. 

Soluția Curții de Apel București: 

Cu privire la inculpata persoana juridică, instanța a dispus următoarele:  

1. Condamnarea inculpatei persoană juridică la pedeapsa de 18.000 lei amendă;  

2. Confiscarea de la inculpata persoană juridică a imobilului din Bucureşti, Calea 

Floreasca, nr. 39, sector 1; 

3. Confiscarea de la inculpata persoană juridică a sumei de 1.295.220 EUR, precum şi a 

celorlalte venituri sau alte beneficii materiale obţinute din imobilul menţionat;  

4. Obligarea inculpatei persoană juridică la cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 

16.500 lei;  

5. Menținerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatei 

persoană juridică în vederea confiscării speciale a imobilului din Bucureşti, a sumei de 

1.295.220 EUR, precum şi a celorlalte venituri sau alte beneficii materiale obţinute din 

imobilul menţionat, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi a 

cheltuielilor judiciare. 

ROLUL ANABI - Sume indisponibilizate aflate în contul unic administrat de ANABI 

Datorită faptului că DIICOT a dispus transferarea sumelor indisponibilizate din alte bănci în 

contul unic administrat de ANABI, Agenția a pus în executare măsura confiscării de îndată 

după cum urmează: 

 ANABI a transferat suma de 18.000 lei, cu titlu de amendă penală; 

 ANABI a transferat suma de 16.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare; 

 ANABI a transferat suma de 2.927.108,5 Lei (reprezentând suma de 2.925.669,94 lei + 

dobânda aferentă), cu titlu de sumă confiscată. 
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ROLUL ANABI - Reutilizarea bunului imobil confiscat 

 
 

Potrivit art. 1 din Legea nr. 216/2016, ANABI poate formula propuneri de reutilizare a 

bunurilor imobile confiscate. Prin acest mecanism, bunurile imobile confiscate nu se 

valorifica, iar ANABI poate formula propuneri de reutilizare a bunurilor imobile confiscate 

în procesele penale.  

Cu privire la imobilul obținut prin comiterea de infracțiuni și confiscat de către instanță, 

Agenția a formulat propunere de reutilizare a imobilului situat în București, Calea 

Floreasca nr. 39, Sector 1.  

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 797/2020, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 897 din 2 

octombrie 2020, imobilul menționat s-a transmis cu titlu gratuit în administrarea 

Ministerului Justiției. 

 

7.3 Cooperare internaţională consolidată cu SUA – premisa succesului în dosarele de 

criminalitate organizată 

DESCRIERE CAZ: 

Autoritățile din Statele Unite ale Americii au transmis o cerere de asistență judiciară 

internațională în materie penală, formulată de Departamentul de Justiție al SUA, prin care 

se solicită sprijinul procurorilor DIICOT în desfășurarea unei investigații cu privire la un 

grup infracțional organizat, responsabil de obținerea unor cantități însemnate de cocaină 

şi metamfetamină în SUA şi în alte state şi distribuirea acestor droguri în cadrul UE şi în 

Noua Zeelandă. De asemenea, sus numiții au desfășurat activități de spălare a banilor 

obținuți din traficul de droguri. Liderii grupării infracționale, aflați în detenție pe 

teritoriul Noii Zeelande au negociat, prin intermediari, cumpărarea unor cantități de 

cocaină și metamfetamină în beneficiul uneia dintre grupări, negocierile și tranzacțiile 

având loc pe teritoriul României. În cadrul negocierilor desfășurate, reprezentanții români 
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ai grupării organizate, le-au solicitat și ei o cantitate de droguri furnizorilor și au discutat 

despre posibilitatea asasinării unui membru al unei grupări rivale. 

La data de 18.11.2020, procurorii DIICOT împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul 

DCCO au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare, pe raza județului Ilfov și a 

municipiului București şi au efectuat 3 acțiuni de prindere în flagrant după cum urmează: 

 surprinderea a doi cetățeni neozeelandezi, imediat după ce negociaseră plata unei 

cantități de cocaină, ce urma să fie transmisă în Noua-Zeelandă;  

 surprinderea, într-un depozit, al unui membru al grupării după ce acesta negociase 

preluarea unei cantități de cocaină, având ca destinație România; 

 surprinderea, într-o locație utilizată ca loc de întâlnire al membrilor grupării, a 

liderului acesteia din România, având asupra sa suma 50.000 euro, în numerar şi actele 

de proprietate a doua imobile, reprezentând o parte din plata cantității de cocaină 

care ar fi trebuit să ajungă în România.  

La activități au participat polițiști și investigatori americani de la D.E.A., U.S. Marshals 

Service, Homeland Security Investigations, precum și doi procurori din cadrul 

Departamentului de Justiție al SUA. 

 

REZULTATE: 

În urma perchezițiilor, au fost ridicate un număr de 12 motociclete și două autoturisme de 

lux. În urma activităților desfășurate au fost indisponibilizate suma de 200.000 USD, o 

armă letală și cantitatea de 100 de grame de cocaină. Acțiunea a beneficiat şi de sprijinul 

experților din cadrul ANABI. Menționăm faptul că, atât România prin ANABI, cât şi SUA prin 

U.S. Marshals Service, fac parte din Grupul de coordonare al Rețelei  Camden  Inter-

agenții  de  Recuperare  a  Creanțelor (CARIN), lucru care a permis un schimb rapid de 

date şi informaţii pentru identificarea bunurilor care pot face obiectul măsurilor 

asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale. De asemenea, ANABI a preluat în 

administrare cele 14 autovehicule sechestrate cu ocazia perchezițiilor. 

 

CONCLUZII: 

Desemnarea ANABI, atât ca oficiu național pentru recuperarea creanțelor, cât și ca oficiu 

național pentru gestionarea bunurilor înghețate, își dovedește din nou utilitatea, punând 

la dispoziția practicienilor două componente vitale pentru o recuperare eficientă a 

bunurilor provenite din infracțiuni: identificare şi administrare. De asemenea, scoate în 

evidență buna cooperare între organele de aplicare a legii şi autoritățile judiciare din 

România şi Statele Unite ale Americii, care își acordă sprijin reciproc constant în vederea 

prevenirii şi combaterii criminalității organizate care afectează ambele state şi nu numai.  

Sursa comunicat de presă DIICOT: https://www.diicot.ro/mass-media/2938-comunicat-de-

presa-2-19-11-2020 

https://www.diicot.ro/mass-media/2938-comunicat-de-presa-2-19-11-2020
https://www.diicot.ro/mass-media/2938-comunicat-de-presa-2-19-11-2020
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7.4 Primele licitații publice pentru valorificarea de monede virtuale bitcoin (btc) și 

ethereum (eth) 
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ANABI a organizat primele două licitații publice pentru valorificarea de monedă virtuală 

BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH). Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a 

fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești într-un dosar în cadrul căruia s-

au desfășurat cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă 

continuată, fapte prevăzute de art. 244 alin. 1 și alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 35 C. 

pen. (8 acte materiale). 

Având în vedere natura bunului mobil scos la licitație, la finalizarea procedurii, 

adjudecatarul a trebuit să comunice Agenției, în vederea efectuării transferului, adresele 

publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacționare de monedă 

virtuală. Platforma a trebuit să aparțină unei entități juridice care se supune normelor 

legislative privind funcționarea şi operarea de instrumente financiare ale statului unde 

este înregistrată ca entitate juridică. Totodată, respectiva platformă trebuie să aibă un 

proces de înregistrare a utilizatorilor de tip “cunoaștere a clientelei” (KYC - know your 

customer) și să respecte procedurile și standardele interne și internaționale privind 

prevenirea şi combaterea spălării banilor. 

În cadrul procesului de implementare a standardelor FATF şi MONEYVAL de prevenire și 

combatere a spălării banilor, ANABI a asigurat aplicarea celor mai bune practici în 

materie. Astfel, ANABI cooperează cu CHAINALYSIS, una dintre cele mai mari companii 

care se ocupă cu analiza Blockchain și care, prin soluţiile dezvoltate oferă suport în 

investigații pentru guverne, companii și bănci de top din întreaga lume. Blockchain-ul 

asigură publicitatea tuturor tranzacţiilor cu criptomonede, informaţiile fiind accesibile şi 

disponibile permanent. Acest sistem înregistrează fiecare tranzacţie, sumele şi adresele 

publice implicate. Cu toate acestea, blockchain-ul nu conține informații despre serviciile 

utilizate sau despre participanţi. 

Cooperarea cu CHAINALYSIS s-a concretizat, în această primă etapă, prin atestarea 

adreselor publice ale ANABI. Prin această soluție, toate adresele de criptomonedă ce 

aparțin Agenţiei sunt marcate (flagged) ca aparținând unei entități guvernamentale din 

România, fiind astfel cunoscute de către toți operatorii şi participanții de pe piața 

criptomonedelor. În continuare, CHAINALYSIS şi partenerii săi de la Asset Reality vor 

implementa o procedură de Cunoaştere a Tranzacţiei (Know Your Transaction)  şi vor 

semnala orice comportament riscant asociat adreselor publice care vor fi folosite de către 

potențialii adjudecatari la licitațiile organizate de către ANABI. Ca parte a acestui demers, 

ANABI şi CHAINALYSIS vor depune toate diligenţele de monitorizare a tranzacţiei astfel 

încât fondurile transferate să nu fie folosite în scopuri ilegale. 

Pe parcursul întregii proceduri, ANABI și CHAINALYSIS nu au transferat informații personale 

despre utilizatorii de criptomonede. 

Reamintim faptul că, în anul 2019, ANABI a deţinut calitatea de Președinte în exerciţiu al 

Reţelei internaţionale a practicienilor în domeniul recuperării creanţelor provenite din 

infracţiuni – CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network). Una din temele 

propuse de România şi analizate cu prioritate de Adunarea Generală a CARIN a vizat 

modalităţile concrete de identificare, administrare şi valorificare a monedelor virtuale. 

Concluziile şi recomandările Adunării Generale a CARIN au fost înaintate în cursul anului 

2020 Comisiei Europene pentru a fi integrate în noile politici de luptă împotriva formelor 

grave de criminalitate. 
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8. PRIORITĂȚILE ANULUI 2021 

 

ANABI își va prioritiza alocarea de resurse financiare și umane în vederea îndeplinirii 

atribuțiilor legale și atingerii următoarelor patru obiective strategice: 

1. Consolidarea mecanismelor administrative de management instituțional.  

Vor fi avute în vedere cu prioritate: completarea schemei de personal, actualizarea 

procedurilor operaționale specifice, pregătirea profesională a angajaților, implementarea 

standardelor naționale de integritate, dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control 

intern managerial și de management al calităţii în activitatea Agenţiei. 

2. Dezvoltarea aplicației informatice care va sta la baza sistemului național integrat 

de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.  

Vor fi avute în vedere cu prioritate: finalizarea proceselor de achiziție publică – software 

și hardware, dezvoltarea și testare aplicației, precum și corelarea acesteia cu ECRIS.  

3. Implementarea strategiei privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni.  

Vor fi avute în vedere cu prioritate: intensificarea cooperării interinstituţionale, 

monitorizarea şi comunicarea proactivă a rezultatelor obţinute. 

4. Implementarea unei strategii proactive de comunicare publică. 

Vor fi avute în vedere cu prioritate: acţiuni comune de comunicare cu instituțiile 

partenere şi o prezentare dinamică a activității pentru publicul interesat. 


