FORM M1/FORMULARUL M1
APPLICATION INFORMATION/
INFORMAȚII DESPRE CERERE

MOLDOVA
CITIZENSHIP
BY INVESTMENT
An application to become a citizen of the Republic of Moldova under
the Moldovan Citizenship by Investment Program, pursuant to the Law
No. 1024 of June 2, 2000 on Citizenship of the Republic of Moldova and
the Government Decision No. 786 of October 4, 2017 on the acquisition
of citizenship by investment, as amended from time to time.
Cerere pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova prin intermediul
Programului de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin
investiție, în conformitate cu Legea nr. 1024 din 2 iunie 2000 cu privire
la cetățenia Republicii Moldova și Hotărîrea Guvernului Nr. 786 din 4
octombrie 2017 cu privire la dobândirea cetăţeniei prin investiţie, cu
modificările și completările ulterioare.

Guidance: Please complete this form electronically. One copy should
be completed by the main applicant only. If there is any change in
circumstances, written notice should be sent to the Commission
Secretariat by the Accredited Agent.
Instrucțiune: Vă rugăm să completați acest formular în format
electronic. Un exemplar urmează a fi completat doar de către
solicitantul principal. În cazul în care vor interveni orice schimbări
de circumstanțe, o notificare strisă va fi expediată Secretariatului
Comisiei de către Agentul Acreditat.

PART A: MAIN APPLICANT’S INFORMATION/
PARTEA A: INFORMAȚII DESPRE SOLICITANTUL PRINCIPAL
A1. Title/Titlul
Mr/
Dl

A2. Gender/Genul
Mrs/
Dna

Miss/
Dra

Other/
Altul

Male/Masculin

Female/Feminin

A3. First and middle names, as shown in passport/
Prenumele și numele mijlociu, conform datelor din pașaport

A4. Last name, as shown in passport/
Numele, conform datelor din pașaport

A5. Place of birth (city and country)/Locul nașterii (orașul și țara)

A6. Date of birth (DD/MM/YYYY)/Data nașterii (ZZ/LL/AAAA)

PART B: FAMILY DETAILS/PARTEA B: DETALII DESPRE FAMILIE
Details of family members to be included in the application/
Detalii despre membrii familiei care urmează a fi incluși în cerere
First, middle and last name/
Prenumele, numele mijlociu și numele

Relationship to main applicant/
Tipul de relație cu solicitantul principal

Tick if not applicable/
Bifați dacă nu este cazul
Date of birth (DD/MM/YYYY)/
Data nașterii (ZZ/LL/AAAA)
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PART C: REASON FOR APPLICATION/PARTEA C: MOTIVUL SOLICITĂRII
Please provide an explanation of the reason(s) that you are seeking to obtain an alternative citizenship for yourself, and your family if
applicable/Vă rugăm să furnizați explicații cu privire la motivul (motivele) pe care le urmăriți prin obținerea unei cetățenii alternative
pentru Dumneavoastră și familia Dumneavoastră, dacă este cazul.

PART D: INVESTMENT AND SOURCE OF FUNDS/PARTEA D: INVESTIȚIA ȘI SURSA FONDURILOR
D1. Investment type and amount (in EUR)/Tipul și valoarea investiției (în EUR)

D2. Description of the source of funds (Guidance: Source of funds is the activity which has generated the funds which will be
invested in fulfillment of the financial obligations under the Moldova Citizenship by Investment Program. Please attach supporting
documentation to this form, as appropriate)/Descrierea sursei fondurilor (Instrucțiune: Sursa fondurilor este activitatea care a generat
fondurile ce urmează a fi investite întru îndeplinirea obligațiilor financiare în cadrul Programului de dobândire a cetățeniei Republicii
Moldova prin investiție. Vă rugăm să anexați documente relevante la acest formular)
Income, Savings, or Investments/Venit, economii sau investiții			Pension Fund/Fondul de pensii
Sale of Real Estate/Vânzarea bunurilor imobiliare 					Inheritance/Moștenire
Company Equity (e.g. dividends)/Capitalul companiei (de exemplu, dividende)

Other/Alta

D3. Bank account details (Guidance: Please specify your personal bank account details or corporate account of a wholly owned
company from which the balance of funds payable will be remitted. No funds will be able to be accepted until this information is given.
If you fail to provide these details and/or if you remit funds prior to consent, then this will delay the processing of your application).
Detalii despre contul bancar (Instrucțiune: Vă rugăm să specificat detalii cu privire la contul bancar personal sau contul corporativ
al companiei deținute în totalitate de Dumneavoastră din care va fi transferat soldul. Mijloacele bănești nu vor fi acceptate până în
momentul prezentării acestei informații. Neprezentarea acestor date și/sau transferul de fonduri fără a obține consimțământ prealabil
vor cauza rețineri în procesarea cererii Dumneavoastră).
Account in the name of/Beneficiarul contului

Account number and IBAN/Numărul contului și IBAN

SWIFT and BIC code/Codul SWIFT și BIC

Bank name/Denumirea băncii

Bank address (in full)/Adresa băncii (integral)
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PART E: APPOINTMENT OF ACCREDITED AGENT/PARTEA E: DESEMNAREA AGENTULUI ACREDITAT
Name of Accredited Agent – Company/Numele Agentului Acreditat – Compania

PART F: DATE AND SIGNATURE/PARTEA F: DATA ȘI SEMNĂTURA
Main Applicant first, middle and last name/Prenumele, numele mijlociu și numele Solicitantului principal

Date/Data

Signature/Semnătura
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