
Cerințe aferente legislației valutare privind realizarea remiterii de bani: 
 
1. Pentru rezidenţi  

 
1.1. Persoanele fizice rezidente pot efectua plăţi/transferuri în străinătate în favoarea altor 

rezidenţi/nerezidenţi în următoarele scopuri: 
 

1.1.1. transferul mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor familiale: 
a. până la 1 000 euro (sau echivalentul lor) - fără prezentarea la prestatorul de servicii de 

plată rezidenți (prestator SPR) a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relația 
de căsătorie sau instituirea tutelei/curatelei;  

b. de la 1 000 până la 10 000 euro (sau echivalentul lor) - cu condiţia prezentării la 
prestatorul SPR a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relația de căsătorie 
(certificat de naștere, certificat de căsătorie, etc.) sau instituirea tutelei/curatelei; 

c. mai mult de 10 000 euro (sau echivalentul lor) - prezentând la prestatorul SPR 
documente ce confirmă legătura de rudenie/relația de căsătorie sau instituirea 
tutelei/curatelei, precum şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plății 
/transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi 
conțin date despre suma plății /transferului. 

 
1.1.2. transferul sub formă de donaţie în suma ce nu depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor), 

după cum urmează: 

a. în favoarea unei alte persoane fizice rezidente care se află peste hotarele RM;  

b. în favoarea unei misiuni diplomatice, oficiului consular sau altei reprezentanţe oficiale 
ale RM peste hotare; 

c. în favoarea unei persoane fizice/juridice nerezidente.  
 

1.1.3. plăţi/transferuri necomerciale socialmente importante 
a. până la 1 000 euro (sau echivalentul lor) - fără prezentarea la prestatorul SPR a 

documentelor justificative;  
b. mai mult de 1 000 euro (sau echivalentul lor) - cu condiţia prezentării la prestatorul SPR 

a documentelor justificative (de  exemplu,  decizia  instanţei judecătoreşti), care 
urmează să conţină scopul plăţii /transferului şi date despre suma plăţii /transferului. 

 
1.2. Persoanele fizice rezidente pot efectua plăţi/transferuri în străinătate pe numele său în 

următoarele cazuri: 
 

1.2.1. cu aflarea temporară în străinătate 
a. până la 10 000 euro (sau echivalentul lor) –  la prezentarea la prestatorul SPR a 

documentelor ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare 
de la o instituţie străină de învățământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din  
străinătate,  permisul de şedere temporară  în statul străin respectiv);  

b. mai mult de 10 000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a  
documentelor ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate şi a documentelor ce  
confirmă necesitatea efectuării de către persoana fizică a plăţii /transferului şi conţin 
date despre suma plăţii /transferului. 

 
1.2.2. transferul în străinătate în scopul obţinerii vizei - Persoana fizică rezidentă poate efectua în 

străinătate pe numele său transferul de mijloace băneşti în scopul obţinerii vizei de intrare 
în statul străin în următoarele condiţii: 
a. la prezentarea la prestatorul SPR a documentului /informaţia ce confirmă necesitatea 

existenţei în străinătate a mijloacelor băneşti pe numele persoanei fizice respective 
pentru obţinerea vizei şi conţin date despre suma mijloacelor băneşti necesare (de 
exemplu, documentul /informaţia misiunii diplomatice a statului străin în care este 
specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti), precum şi a documentelor care 
confirmă scopul /motivul vizitei, necesare pentru prezentarea la misiunea diplomatică 
/oficiul consular respectiv pentru obţinerea vizei corespunzătoare (de exemplu, invitaţie 
oficială de la o persoană fizică nerezidentă în cazul vizitei private, invitaţie oficială de la o 
companie străină în cazul deplasării în interes de serviciu, confirmarea efectuării 
tratamentului medical în străinătate, confirmarea instituţiei de învățământ despre 
admiterea la studii, foaia turistică).  

b. transferul dat se efectuează în limita sumei indicate în documentul/informaţia, în care 
este prevăzută cerinţa depunerii mijloacelor băneşti. 



 
1.2.3. stabilirea persoanei fizice cu domiciliul în străinătate - Persoana fizică rezidentă care se 

stabileşte cu domiciliul în străinătate poate efectua transferul mijloacelor băneşti deţinute 
de către aceasta cu drept de proprietate, la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor 
documente: 

 
a. actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieşire din 

Republica Moldova de către organele împuternicite ale RM (paşaportul, eliberat 
cetăţeanului RM ori unui apatrid pentru ieşirea din/intrarea în RM sau paşaportul 
naţional al cetăţeanului străin);  

b. documentele ce confirmă deţinerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor 
băneşti supuse transferării  din RM (de ex: contractul de vânzare – cumpărare a 
imobilului, a valorilor mobiliare; certificatul de moştenitor);  

c. certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional eliberat 
de către organul fiscal al RM pe numele persoanei care se stabileşte cu domiciliul  în  
străinătate. Certificatul menţionat trebuie să corespundă concomitent următoarelor 
condiţii: să confirme lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, să fie eliberat  cel  
mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de  data prezentării la Bancă a solicitării în 
scris de efectuare a transferului şi nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea 
tranzacţiei de vânzare a bunurilor sau a altor tranzacţii, în urma cărora au fost obţinute 
mijloacele băneşti supuse transferării;  

d. alte documente pe care persoana fizică le consideră necesare de a le prezenta pentru 
efectuarea transferului în legătură cu stabilirea cu domiciliul în străinătate. 

 
2. Pentru nerezidenţi 

 
a. până la 1 000 euro (sau echivalentul lor) - fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor 

ce confirmă legătura de rudenie/relația de căsătorie sau instituirea tutelei/curatelei;  
b. mai mult de 1 000 euro (sau echivalentul lor) - cu condiţia prezentării la b prestatorul SPR a 

documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relația de căsătorie sau instituirea 
tutelei/curatelei; 

c. transferul de către persoana fizică nerezidentă pe numele său, inclusiv în contul său – fără 
prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative. 

 


