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Anexa nr.1 

la Regulamentul privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei 

a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova 

 

Băncii Naţionale a Moldovei 
 

 

C E R E R E 
 

Subsemnatul(a) ________________________________________________________________, 
(numele şi prenumele persoanei fizice) 

domiciliat(ă) în _________________________________________________________________ 
(domiciliul persoanei fizice) 

telefonul de contact __________________ 

solicit eliberarea autorizaţiei pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica  Moldova în sumă 

de ___________________________________________________________________________ 
(suma în cifre şi în litere, denumirea monedei) 

în legătură cu stabilirea cu domiciliul în* _________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (denumirea ţării) 

Suplimentar menţionez următoarele _________________________________________________ 
                                                                                                         (se indică altă informaţie relevantă în vederea obţinerii autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

__________                                                                                  ________________________ 
            (data)                                                                                                                                                                            (semnătura persoanei fizice) 

 

La cerere se anexează următoarele documente: 

 
1.____________________________________________________________________________ 

(se indică denumirea documentelor prezentate, numărul şi data eliberării acestor documente) 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Calculul sumei mijloacelor băneşti care poate fi autorizată: 
 
_____________________________ : _________ = ____________________________________ 

(suma mijloacelor băneşti, indicate în documentele respective)         (cursul aplicabil)             (suma şi denumirea monedei mijloacelor băneşti, care poate fi autorizată) 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________                                                                         _______________________________ 
        (data)                                                                                                                                           (semnătura persoanei responsabile a Băncii Naţionale a Moldovei) 

 

                                                 
* Se completează numai în cazul solicitantului - persoană fizică rezidentă 
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Anexa nr.2 

la Regulamentul privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei 

a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova 

 

 
I. Lista documentelor care se anexează 

la cererea de eliberare a autorizaţiei pentru scoaterea mijloacelor băneşti 
din Republica Moldova şi modul de prezentare a acestora 

 
 
1. Actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieşire din 

Republica Moldova de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (paşaportul, eliberat 

cetăţeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieşirea din /intrarea în Republica 

Moldova sau paşaportul naţional al cetăţeanului străin). 

 

2. Actul de identitate al persoanei fizice nerezidente care solicită autorizaţia Băncii 

Naţionale a Moldovei. 

 

3. Documentele ce confirmă deţinerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor băneşti 

solicitate a fi autorizate de către Banca Naţională a Moldovei pentru scoatere din Republica 

Moldova (de exemplu, contractul de vînzare - cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare; 

certificatul de moştenitor ş.a.). 

 

4. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional eliberat 

de către organul fiscal al Republicii Moldova 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 Banca Naţională a Moldovei a cererii 

de eliberare a autorizaţiei şi nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacţiei de 

vînzare a bunurilor sau a altor tranzacţii, în urma cărora au fost obţinute mijloace băneşti. 

 

5. Alte documente pe care persoana fizică le consideră necesare de a le prezenta pentru 

obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei. 

 
 

II. Cerinţe faţă de documentele indicate la punctele 1 - 5 din prezenta anexă 
 

1. Documentul indicat la punctul 4 se prezintă şi se păstrează la Banca Naţională a 

Moldovei în original. 

 

2. Documentele indicate la punctele 1-3 şi 5 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în 

original sau în copii, cu prezentarea originalelor pentru verificare. După verificarea copiilor de 

către persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei, originalele documentelor în cauză se 

restituie persoanei fizice, iar copiile autentificate se păstrează la Banca Naţională a Moldovei. 
 


