FORM M2/FORMULARUL M2
PERSONAL INFORMATION/
INFORMAȚII PERSONALE

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 for all applicants. Any additional information should be
provided on a supplemental Annex: Additional Information Form. The
signature in Part F should be witnessed by a commissioner for oaths, or
jurisdictional equivalent. If there is any change in circumstances of any
applicant, written notice should be sent to the Commission Secretariat
by the Accredited Agent.
Instrucțiuni: Vă rugăm să completați acest formular în format electronic.
Se va completa câte un exemplar pentru fiecare solicitant. Orice informații
suplimentare se vor prezenta în Anexa suplimentară: Formularul privind
informații suplimentare. La aplicarea semnăturii la Partea F, un comisar
pentru jurământ sau echivelent jurisdicțional trebuie să fie martor. În cazul
în care există vreo modificare a circumstanțelor unui solicitant, notificarea
scrisă trebuie trimisă Secretariatului Comisiei de către Agentul Acreditat.

Relationship within Application/Tipul de relație în cadrul Cererii
Main Applicant/Solicitantul principal

Dependent child age 18–29 years/Copil aflat la
întreținere cu vârsta între 18–29 ani

Spouse/Soț sau soție

Dependent parent/Părintele aflat la întreținere

Dependent minor child/Minor aflat la
întreținere

Benefactor/Sponsor

Please affix
photograph
here/Spațiu
pentru foto
(30mm x 40mm)

PART A: PERSONAL INFORMATION/PARTEA A: INFORMAȚII PERSONALE
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. First and middle names, in ethnic script (if applicable)/
Prenumele și numele mijlociu, în grafie etnică (dacă este cazul)

A6. Last name, in ethnic script (if applicable)/Numele, în grafie
etnică (dacă este cazul)

A7. First and middle names, as shown in birth certificate (if
different from A3)/Prenumele și numele mijlociu, conform datelor
din certificatul de naștere (dacă diferă de A3)

A8. Last name, as shown in birth certificate (if different from A4)/
Numele, conform datelor din certificatul de naștere (dacă diferă de A4)
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A9. Other names including name at birth, maiden name(s), previous married names(s), and/or alias(es)/Alte nume, inclusiv numele
deținut la naștere, numele până la căsătorie, numele deținut în căsătoria (căsătoriile) anterioară (anterioare) și/sau pseudonim(e)
Other names/Alte nume

Name changed by/Schimbarea numelui survenită prin
Deed poll/Cerere		

Adoption/Adopție

Affidavit/Declarație		

Marriage/Căsătorie

Other/Altul
A10. Place of birth (city and country)/Locul nașterii (orașul și țara)

A11. Date of birth (DD/MM/YYYY)/Data nașterii (ZZ/LL/AAAA)

A12. Current nationality(s) held/Cetățenia (cetățenii) deținută(e) în prezent

A13. Previous nationality(s) held (including dates and explanation)/Cetățenia (cetățeniile) anterioară (anterioare) deținute (inclusiv
perioada și explicație)

A14. Marital status/Starea civilă

List the date(s) and place(s) that this status was registered (If more than once, please attach an
Annex: Additional Information Form) (DD/MM/YYYY)/Specificați data (datele) și locul (locurile) care
confirmă că acest statut a fost înregistrat (În cazul înregistrărilor multiple, Vă rugăm să le includeți în
Anexa: Formularul privind informații suplimentare)(ZZ/LL/AAAA)

Single/Necăsătorit(ă)
Married/Căsătorit(ă)
Divorced/Divorțat(ă)
Legally Separated/
Despărțit(ă) legal
Widowed/Văduv(ă)
A15. Current residency permits or visas (specify type) (If necessary continue on an attached Annex: Additional Information Form)/
Permisele de ședere sau vizele curente (specificați tipul) (În cazul în care este necesar, continuați în Anexa: Formularul privind informații
suplimentare)
Country/Țara

Date of issue (DD/MM/YYYY)/
Data emiterii (ZZ/LL/AAAA)

Date of expiration (DD/MM/YYYY)/
Data expirării (ZZ/LL/AAAA)
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A16. Passport details (if a holder of multiple passports, all passport details must be provided. If necessary continue on an Annex:
Additional Information form)/Detalii din pașaport (în cazul deținerii mai multor pașapoarte, se vor prezenta datele pentru toate
pașapoartele. În cazul în care este necesar, continuați cu Anexa A: Formularul privind informații suplimentare)
Passport 1/Pașaportul 1

Passport 2/Pașaportul 2

Issuing country/Țara emitentă
Passport number/
Numărul pașaportului
Place of issue/Locul emiterii
Date of issue (DD/MM/YYYY)/
Data emiterii (ZZ/LL/AAAA)
Date of expiration (DD/MM/YYYY)/
Data expirării (ZZ/LL/AAAA)
A17. ID card details (National identity card or similar, if a holder of multiple documents, all details must be provided)/Detalii din
buletinul de identitate (buletin de identitate național sau similar, în cazul deținerii mai multor documente, se vor furniza datele pentru
toate documentele)
Number/Număr
Issuing country/Țara emitentă
A18. Current residential address, in full/
Adresa de domiciliu curentă, completă

A19. Native language address, in full (if applicable)/
Adresa în limba maternă (dacă este cazul)

Number and street/Numărul și strada

Number and street/Numărul și strada

City/Orașul

City/Orașul

Country/Țara

Country/Țara

Post Code/Codul poștal

Post Code/Codul poștal

A20. Primary telephone number/Număr de telefon principal

A21. Primary email address/Adresa email principală

A22. Secondary telephone number/Număr de telefon secundar

A23. Secondary email address/Adresa email secundară

A24. Details of all residential addresses for the past 10 years (not excluding any period of time)/
Detalii despre toate adresele de domiciliu pentru ultimii 10 ani (fără a omite nicio perioadă de timp)
Date from (month/year)/
Data din (lună/an)

Date to (month/year)/
Data până la (lună/an)

Number, street, city, country, post code/Numărul, strada, orașul, țara, codul poștal
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A25. Highest or current school or university qualification/Cel mai înalt nivel de studii obținut sau nivelul curent de studii
Name of institution/
Numele instituției

City and country/Orașul și țara

Date from (month/year)/
Data din (lună/an)

Qualification/Calificarea

Date to (month/year)/
Data până la (lună/an)

PART B: DETAILS OF FAMILY AND RELATIVES/PARTEA B: DETALII DESPRE FAMILIE ȘI RUDE
Tick if not applicable
Bifați dacă nu este cazul

B1. Details of spouse/Date despre soț sau soție
Gender/Genul
Male/Masculin

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

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

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

Citizenship(s)/Cetățenia (cetățeniile)

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

Residential address/Adresa de domiciliu

Tick if address is same
as A19/
Bifați dacă coincide cu
adresa indicată la A19

B2. Details of father (biological or adoptive)/Detalii despre tată (biologic sau adoptiv)
First and middle names, as shown in passport/
Prenumele și numele mijlociu, conform datelor din pașaport

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

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

Citizenship(s)/Cetățenia (cetățeniile)

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

Residential address/Adresa de domiciliu
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B3. Details of mother (biological or adoptive)/
Detalii despre mamă (biologică sau adoptivă)
First and middle names, as shown in passport/
Prenumele și numele mijlociu, conform datelor din pașaport

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

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

Citizenship(s)/Cetățenia (cetățeniile)

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

Residential address/Adresa de domiciliu

Tick if address is same
as A19/
Bifați dacă coincide cu
adresa indicată la A19

B4. Details of children (including biological, adopted and stepchildren)/
Detalii despre copii (inclusiv biologici, adoptivi și vitregi)

Tick if not applicable
Bifați dacă nu este cazul

Gender/Genul
Male/Masculin

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

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

Citizenship(s)/Cetățenia (cetățeniile)

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

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

Residential address/Adresa de domiciliu

Gender/Genul
Male/Masculin

Tick if address is same
as A19/
Bifați dacă coincide cu
adresa indicată la A19

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

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

Place of birth (city and country)/
Locul nașterii (orașul și țara)
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Date of birth (DD/MM/YYYY)/
Data nașterii (ZZ/LL/AAAA)

Residential address/Adresa de domiciliu

Gender/Genul
Male/Masculin

Tick if address is same
as A19/
Bifați dacă coincide cu
adresa indicată la A19

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

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

Citizenship(s)/Cetățenia (cetățeniile)

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

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

Residential address/Adresa de domiciliu

Tick if address is same
as A19/
Bifați dacă coincide cu
adresa indicată la A19

PLEASE TICK IF ADDITIONAL DETAILS OF CHILDREN ARE PROVIDED ON ATTACHED ANNEX: ADDITIONAL INFORMATION FORM/
VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI DACĂ DATELE SUPLIMENTARE DESPRE COPII SUNT PREZENTATE ATAȘAT ÎN ANEXA: FORMULARUL PRIVIND INFORMAȚIILE
SUPLIMENTARE

Tick if not applicable
Bifați dacă nu este cazul

B5. Details of brothers and sisters/Detalii despre frați și surori
Gender/Genul
Male/Masculin

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

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

Citizenship(s)/Cetățenia (cetățeniile)

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

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

Residential address/Adresa de domiciliu
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Gender/Genul
Male/Masculin

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

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

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

Citizenship(s)/Cetățenia (cetățeniile)

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

Residential address/Adresa de domiciliu

Tick if address is same
as A19/
Bifați dacă coincide cu
adresa indicată la A19

PLEASE TICK IF ADDITIONAL DETAILS OF BROTHERS AND SISTERS ARE PROVIDED ON ATTACHED ANNEX: ADDITIONAL INFORMATION FORM/
VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI DACĂ DATELE SUPLIMENTARE DESPRE FRAȚI ȘI SURORI SUNT PREZENTATE ATAȘAT ÎN ANEXA: FORMULARUL PRIVIND
INFORMAȚIILE SUPLIMENTARE

PART C: DECLARATIONS/PARTEA C: DECLARAȚII
Guidance: Please note that if you answer “yes” to any of the questions, you must provide a detailed explanation on an Annex:
Additional Information Form/Instrucțiune: Vă rugăm să atrageți atenția că, în cazul în care răspunsul este ”da” la orice întrebare,
urmează să furnizați o explicație detaliată în Anexa: Formularul privind informațiile suplimentare
C1. Have you ever been indicted, or appeared before the International Criminal Court/Ați fost condamnat/-ă
sau judecat/-ă de către o Instanță Penală Internațională?

Yes/
Da

No/
Nu

C2. Have you ever been involved, directly or indirectly, in the financing of terrorism or in any terrorist or
criminal organisation?/Ați fost vreodată implicat/-ă, direct sau indirect, în finanțarea terorismului sau în orice
organizație teroristă sau criminală?

Yes/
Da

No/
Nu

C3. Have you ever been found guilty or had charges brought against you regarding (i) pedophilia, (ii)
defilement of minors, (iii) rape, (iv) violent indecent assault, (v) inducing persons under age to prostitution,
or (vi) abduction?/Ați fost vreodată condamnat/-ă sau acuzat/-ă de (i) pedofilie, (ii) curupere sexuală a
minorilor, (iii) viol, (iv) agresiune sexuală cu aplicarea violenței, (v) inducerea persoanelor minore la prostituție
sau (vi) răpire?

Yes/
Da

No/
Nu

Yes/
Da
Yes/
Da

No/
Nu
No/
Nu

Yes/
Da

No/
Nu

Yes/
Da

No/
Nu

C4. Have you ever been refused an entry visa?/Vi s-a refuzat vreodată acordarea vizei de intrare în oricare țară?
C5. Have you ever had a visa cancelled?/Ați avut vreodată o viză anulată?
C6. Have you ever been found guilty, interrogated and suspected, or had criminal charges brought against
you for any criminal offences in respect of/Ați fost vreodată condamnat/-ă vinovat, interogat/-ă sau
suspectat/-ă sau ați fost acuzat/-ă penal pentru oricare dintre infracțiunile prezentate mai jos:
(i)

crimes against the safety of Government?/infracțiuni împotriva Guvernului?

(ii)

crimes which private persons unlawfully assume for powers belonging to the public authority, such as
(aa) illegally arresting, detaining or confining other persons, (bb) arbitrary exercise of pretended rights,
(cc) unlawful removal of a person to another country?/infracțiuni comise de persoane fizice prin asumarea
ilegală a atribuțiilor care aparțin unei autorități publice, cum ar fi (aa) arestarea, reținerea sau limitarea
ilegală a libertății altor persoane, (bb) exercitarea arbitrară a drepturilor pretinse, și (cc) expulzarea ilegală
a unei persoane într-o altă țară?
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(iii)

crimes which private persons may commit against public officers including (aa) threats or bodily harm
against public officers, (bb) assault offences, and (cc) resistance towards public officers?/infracțiuni pe
care persoanele fizice le pot comite împotriva funcționarilor publici, inclusiv (aa) amenințări sau vătămări
corporale împotriva funcționarilor publici, (bb) infracțiuni de agresiune și (cc) rezistență față de funcționari
publici?

Yes/
Da

No/
Nu

(iv)

crimes of defamation, perjury, and false swearing before a competent authority tribunal or court of law?/
infracțiuni de defăimare, sperjur și jurământ fals în fața unei autorități, tribunal sau instanțe de judecată
competente?

Yes/
Da

No/
Nu

(v)

crimes of unlawful exaction, extortion and/or bribery?/infracțiuni de pretindere ilegală a mijloacelor
bănești, extorcare și/sau luare de mită?

Yes/
Da

No/
Nu

(vi)

crimes of public trust including (aa) forgery of documents, (bb) making use of forged acts, (cc)
counterfeiting seals, stamps, and marks, (dd) possessing counterfeited documents and/or papers?/
infracțiunile de abuz de încredere publică, inclusiv (aa) falsificarea documentelor; (bb) utilizarea actelor
falsificate; (cc) falsificarea sigiliilor, ștampilelor și mărcilor; (dd) deținerea de documente contrafăcute?

Yes/
Da

No/
Nu

(vii) crimes against the person including (aa) willful homicide, (bb) manslaughter, (cc) and grievous bodily
harm committed with arms?/infracțiuni împotriva persoanei, printre care (aa) omucidere intenționată, (bb)
omor (cc) și vătămări corporale grave comise cu folosirea armelor?

Yes/
Da

No/
Nu

(viii) crimes against the abandonment and ill-treatment of children?/infracțiuni de abandon și maltratare a
copiilor?

Yes/
Da

No/
Nu

(ix)

crimes of trafficking or smuggling of persons?/infracțiuni de trafic sau contrabandă cu persoane?

(x)

crimes relating to financial matters and property, such as theft, fraud, money laundering, misappropriation, usury?/infracțiuni legate de chestiuni financiare și de proprietate, cum ar fi furtul, frauda,
spălarea de bani, delapidarea de fonduri, cămătăria?

Yes/
Da
Yes/
Da

No/
Nu
No/
Nu

(xi)

crimes against public safety, such as endangering life or property, possession or use of nuclear material,
arson?/infracțiuni împotriva siguranței publice, cum ar fi periclitarea vieții sau a bunurilor, posesia sau
utilizarea materialelor nucleare, incendierea?

Yes/
Da

No/
Nu

(xii) any other crime(s)?/altă(e) crimă(e)?

Yes/
Da

No/
Nu

C7. Have you ever been involved (personally, or as a director) in any bankruptcy, insolvency, or liquidation?/
Ați fost vreodată implicat (personal sau în calitate de director) în orice faliment, insolvabilitate sau lichidare?

Yes/
Da

No/
Nu

C8. Have your professional or business activities ever been barred, suspended, or otherwise limited by a
state or regulatory body?/Activitățile Dumneavoastră profesionale sau de afaceri au fost vreodată interzise,
suspendate sau limitate în alt mod de către o autoritate de stat sau de reglementare?

Yes/
Da

No/
Nu

C9. Have you ever been unlawfully present in, or been deported from any country?/
Ați fost vreodată prezent/-ă în mod ilegal sau deportat/-ă din orice țară?

Yes/
Da

No/
Nu

Yes/
Da

No/
Nu

C10. Are you a Politically Exposed Person (‘PEP’)?
(Past or current officeholders or individuals who are or were formerly entrusted with high level public
functions. For example, senior politicians, heads of state or government, senior judicial or military officials,
officials of political parties and senior executives of state-owned enterprises (SOE). For greater certainty,
PEP is defined to include family members and close associates of a primary PEP).
Sunteți o persoană expusă politic (PEP)?
(Funcționari sau persoane fizice care anterior sau în prezent au fost sau sunt deținători de funcții de
demnitate publică. De exemplu, politicieni de rang înalt, șefi de state sau guverne, funcționari judiciari sau
militari de rang superior, funcționari ai partidelor politice și directori executivi ai întreprinderilor de stat (ÎS).
Pentru certitudine, Termenul PEP include oricare membri ai familiei sau apropiați ai unui PEP primar)
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PART D: DATA PROTECTION/PARTEA D: PROTECȚIA DATELOR
The Commission hereby confirms that it processes personal data with respect to this application in accordance with the Law on
Personal Data Protection No. 133 of 08.07.2011, the Citizenship Law No. 1024 of 02.06.2000, Government Decision No.786 of 04.10.2017,
and other laws and regulations to which the Commission may be subject. The processed personal data may be transferred by the
Commission to processors, including outside the Republic of Moldova.
The full terms and conditions of personal data processing are detailed at http://cbi.gov.md/privacy-policy.php. By signing this
application, you acknowledge that you have been informed on processing terms and conditions and consent the processing and transfer
of your personal data.
Prin prezenta, Comisia confirmă că prelucrează date cu caracter personal în legătură cu această solicitare în conformitate cu Legea privind
protecția datelor cu caracter personal Nr. 133 din 08.07.2011, Legea cetățeniei nr. 1024 din 02.06.2000, Hotărârea Guvernului nr.786
din 04.10. 2017 și alte acte legislative și normative relevante. Datele cu caracter personal prelucrate pot fi transmisede către Comisie
persoanelor responsabile de prelucrarea datelor, inclusiv în afara Republicii Moldova.
Termenii și condițiile complete de procesare a datelor cu caracter personal sunt prezentate în detaliu la adresa http://cbi.gov.md/privacypolicy.php. Prin semnarea acestei cereri, recunoașteți că ați fost informat cu privire la termenii și condițiile de procesare și că v-ați dat
acordul pentru prelucrarea și transferul datelor Dumneavoastră personale.

PART E: FINAL DECLARATION/PARTEA E: DECLARAȚIA FINALĂ
I hereby apply, with full understanding and without reservation or legal impediment, to become a citizen of the Republic of Moldova
by virtue of the Moldova Citizenship by Investment Regulations/Prin prezenta solicit, în deplina înțelegere și fără impedimente sau
limitări juridice, cetățenia Republicii Moldova în virtutea Regulamentului Programului de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova
prin investiție
1.

I authorise, without reservation, the Government of Moldova, either directly or through any third party agents (“Agents”) that
the Government may choose to engage, to verify any personal information about such persons included in my application for
citizenship (“Family Members”).
I also authorise the Government of Moldova or its Agents, to obtain any further information, reports, or records on me and my
Family Members (including credit reports or criminal records), which the Government may deem necessary, and I understand
that such information may be obtained from public sources, government agencies or private agencies.
I authorise any agency contacted to supply the requested information, reports or records about me and my Family Members,
and I release all parties involved from any responsibility and liability for doing so.
Autorizez, fără rezerve, Guvernul Republicii Moldova, direct sau prin intermediul agenților terți (”Agenți”) care ar putea fi
angajați de Guvern, să verifice informațiile personale despre astfel de persoane incluse în cererea mea de cetățenie (”Membrii
familiei”).
De asemenea, autorizez Guvernul Republicii Moldova sau Agenții săi să obțină alte informații, rapoarte sau înregistrări despre
mine și Membrii familiei mele (inclusiv rapoarte de credit sau caziere judiciare) pe care Guvernul le poate considera necesare și
înțeleg că astfel de informații pot să fie obținute din surse publice, de la agenții guvernamentale sau agenții private.
Autorizez orice agenție contactată să furnizeze informațiile, rapoartele sau înregistrările solicitate despre mine și membrii
familiei mele și scutesc toate părțile implicate de orice responsabilitate și răspundere în acest sens.

2.

I understand that becoming a Moldovan citizen may affect my present citizenship status.
Înțeleg că obținerea cetățeniei Republicii Moldova poate afecta statutul meu de cetățenie actual.

3.

If there is any change in my circumstances which affects the information I have given in this application, I confirm that I will
advise, in writing to the Secretariat of the Government Commission, for the interim period between the date of application
submission and the date of grant of citizenship.
În cazul oricărei schimbări la datele prezentate de mine în această solicitare, confirm că voi informa în scris Secretariatul Comisiei
Guvernamentale, pentru perioada intermediară dintre data depunerii cererii și data acordării cetățeniei.
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FORM M2/FORMULARUL M2
PERSONAL INFORMATION/
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I understand that if I have made any false statements or omitted information requested on this form, my citizenship application
may be declined.
Înțeleg că orice declarații false sau omiterea unor informații solicitate în acest formular pot atrage după sine respingerea cererii
mele pentru acordarea cetățeniei.

5.

I hereby confirm that I will abide in all respects with the provisions of the Moldova Citizenship by Investment Regulations.
Prin prezenta, confirm faptul că voi respecta în totalitate prevederile Regulamentului privind dobândirea cetățeniei Republicii
Moldova prin investiție.

PART F: DATE AND SIGNATURE/PARTEA F: DATA ȘI SEMNĂTURA
Guidance: In the case of minor children (children under age 18 years), signature of the parent or legal guardian included in the
application/Instrucțiune: în cazul minorilor (copii cu vârsta de până la 18 ani), cererea va fi semnată de către părinte sau tutorele legal
inclus în cerere.
Applicant first, middle and last name/Prenumele, numele mijlociu și numele Solicitantului

Date/Data

Signature/Semnătura
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