
 

Condiţiile de executare a remiterilor de bani 

 

Sistem de remiteri de 

bani 
Western Union MoneyGram 

RIA Money 

Transfer 
Zolotaya Korona Contact Unistream Privat Money 

Codul unic al remiterii 

 (numărul de control) 

10 cifre 8 cifre PIN no.- 11cifre 9 cifre 9-16 cifre 11-17 caractere 

alfanumerice 

11-17 caractere 

alfanumerice 

Durata de executare a 

remiterii de bani 

2-10 minute 2-10 minute 2-10 minute 2-10 minute 2-10 minute 10 minute 10 minute 

Valuta remiterii USD, EUR, MDL USD, EUR USD, EUR USD, EUR, RUB, 

MDL 

USD, EUR, RUB, 

MDL 

USD, EUR, RUB, 

MDL 

USD, EUR 

Perioada de validitate a 

remiterii de bani 

45 zile 90 zile 30 zile 3 ani 3 ani 180 zile 180 zile 

Limita maxima a unei 

plăți (remiteri de bani 

expediate) 

de la 2 000 USD pînă 

la 5 000 USD sau 

echivalentul acestei 

sume în EUR 

6 999 EUR sau 9 

999 USD 

3 000 EUR/USD 10.000 USD/EUR 

sau 100.000 RUB 

10.000 USD/EUR 

sau 600.000 RUB 

900.000 RUB/ 20 000 

USD/ 15 000 EUR 

10.000 USD/EUR 

sau 300.000 RUB 

Anularea remiterii 

/restituirea comisionului 
Comisionul se restituie 

Comisionul se 

restituie doar daca 

transferul a fost 

efectuat in tarile CSI 

Comision nu se restituie 

 

Returnarea remiterii 

/restituirea comisionului 

Comisionul nu se 

restituie Comisionul se restituie cu acceptul sistemului Comisionul nu se restituie 

Modif. remiterii de bani. 

Poate fi făcută de 

operatorul care a efectuat 

remiterea de bani 

Pot fi modificate doar datele despre beneficiarul plăţii 

Site oficial 
www.westernun 

ion.com 

www.money 

gram.com 

www.riamoneytran

sfer.com  

https://koronapay.c

om/  

www.contac t-

sys.com 
www.unistream.ru 

www.privatbank.u

a 

Acte acceptabile la 

eliberarea/plata remiterii 

de bani 

Act de identitate valabil în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova: paşaport, buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, permis de şedere 
permanentă, buletin de identitate al refugiatului, buletin de identitate al beneficiarului de protecţie umanitară:  

a) pentru rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, se utilizează: buletinul de identitate al cetăţeanului RM, buletinul de identitate al refugiatului sau beneficiarului de 
protecţie umanitară, permisul de şedere permanentă;  

b) pentru nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, se utilizează: paşaportul de călătorie al cetăţeanului străin. 

 

http://www.riamoneytransfer.com/
http://www.riamoneytransfer.com/
https://koronapay.com/
https://koronapay.com/

