
REQUEST FOR ACCREDITATION 

General information: 

Embassy/Mission – trebuie doar de ales una din opțiuni: 

1. Embassy 

2. Consulate 

3. Representation of international organization 

4. Honorary Consulate 

5. Other (please specify) 

States/International Organizations – în cazul Ambasadei – țara care o reprezintă, în cazul 

Organizației – denumirea acesteia 

Country of residence – țara de reședință a misiunii 

City of residence – orașul de reședință a misiunii 

Mission e-mail – e-mail-ul misiunii 

Mission address – adresa sediului misiunii 

Personal information: 

Current surname – numele de familie 

Given name – prenumele 

Previous surname – numele de familie dacă acesta a fost modificat (de exemplu în urma 

căsătoriei etc.) 

Date of birth – data nașterii 

Place of birth – orașul/țara nașterii 

Preferred language of communication – limba de preferință de comunicare 

Marital status – alegeți una din opțiuni: 

1. single 

2. married 

3. divorced 

4. widow/er 

5. cohabitation 

6. other (please specify) 

Citizenship – cetățenia 

Moldovan citizenship/permanent resident permit – alte cetăţenii 

Passport information: 

Passport – alegeți una din opțiuni: 

1. diplomatic 

2. official 



3. service 

4. national 

5. laissez-passer 

6. other (please specify) 

Number – seria și numărul pașaportului 

Authority – autoritatea de care este eliberat documentul 

Issue date – data eliberării documentului 

Expiration date – data expirării documentului 

Information about position and duties: 

Category – alegeți una din opțiuni: 

1. Head of mission 

2. Official of an international organization 

3. Diplomatic corps 

4. Administrative and technical personnel 

5. Service personnel 

6. Privat servant 

Effective date of appointment – data de când își îndeplinește funcția 

Expected date of departure – data până când își va îndeplini funcția 

Position, title and area of specialty – funcţia/poziția și domeniul de activitate 

Function – funcţia predecesorului 

Surname of predecessor – numele de familie al predecesorului 

Name of predecessor – prenumele predecesorului 

Residence and contact information: 

Address – adresa de reședință a titularului formularului. În cazul când solicitantul de card de 

acreditare locuiește pe teritoriul Misiunii, aceasta se menționează în Notă. 

Telephone – numărul de contact al titularului formularului 

E-mail – email-ul de contact al titularului formularului 

Family information: 

Family members – numele, prenumele și funcţia membrilor de familie acreditați în Republica 

Moldova 

Responsible person for filling up the form: 

Surname – numele de familie a persoanei care a completat formularul 

Name – prenumele persoanei care a completat formularul 

Telephone – numărul de contact al persoanei care a completat formularul 



E-mail responsible person – e-mail-ul de contact a persoanei care a completat formularul 

Information about previous experience: 

All assignments/positions within past five years – toate funcțiile ocupate în ultimii 5 ani, 

inclusiv orașul și țara 

Fields reserved to the State Diplomatic Protocol: 

Spațiu rezervat pentru ofițerul Serviciului Protocol Diplomatic de Stat din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REQUEST FOR RENEWAL 

General information: 

Embassy/Mission – trebuie doar de ales una din opțiuni: 

6. Embassy 

7. Consulate 

8. Representation of international organization 

9. Honorary Consulate 

10. Other (please specify) 

States/International Organizations – în cazul Ambasadei – țara care o reprezintă, în cazul 

Organizației – denumirea acesteia 

Country of residence – țara de reședință a misiunii 

City of residence – orașul de reședință a misiunii 

Embassy e-mail – e-mail-ul misiunii 

Information about changes: 

Request is for – scurt motivul solicitării (expirare, pierdere, modificare etc.) 

Please explain – în caz de necesitate, explicarea solicitării 

Personal information: 

Current surname – numele de familie 

Given name – prenumele 

Previous surname – numele de familie dacă acesta a fost modificat (de exemplu în urma 

căsătoriei etc.) 

Date of birth – data nașterii 

Place of birth – orașul/țara nașterii 

Preferred language of communication – limba de preferință de comunicare 

Marital status – alegeți una din opțiuni: 

7. single 

8. married 

9. divorced 

10. widow/er 

11. cohabitation 

12. other (please specify) 

Citizenship – cetățenia 

Moldovan citizenship/permanent resident permit – alte cetăţeni 



No. of the current accreditation card – numărul cardului de acreditare prezent 

Issue date – data eliberării cardului de acreditare present 

Valid till – data valabilității cardului de acreditare present 

Moldovan IDNP – dacă acesta este menționat pe spatele cardului 

Passport information: 

Passport – alegeți una din opțiuni: 

7. diplomatic 

8. official 

9. service 

10. national 

11. laissez-passer 

12. other (please specify) 

Number – seria și numărul pașaportului 

Authority – autoritatea de care este eliberat documentul 

Issue date – data eliberării documentului 

Expiration date – data expirării documentului 

Information about position and duties: 

Category – alegeți una din opțiuni: 

7. Head of mission 

8. Official of an international organization 

9. Diplomatic corps 

10. Administrative and technical personnel 

11. Service personnel 

12. Privat servant 

Effective date of appointment – data de când își îndeplinește funcția 

Expected date of departure – data până când își va îndeplini funcția 

Position, title and area of specialty – funcţia/poziția și domeniul de activitate 

Residence and contact information: 

Address – adresa de reședință a titularului formularului 

Telephone – numărul de contact al titularului formularului 

E-mail – email-ul de contact al titularului formularului 

Family information: 

Family members – numele, prenumele și funcţia membrilor de familie acreditați în Republica 

Moldova 



Responsible person for filling up the form: 

Surname – numele de familie a persoanei care a completat formularul 

Name – prenumele persoanei care a completat formularul 

Telephone – numărul de contact al persoanei care a completat formularul 

E-mail responsible person – e-mail-ul de contact a persoanei care a completat formularul 

Information about previous experience: 

All assignments/positions within past five years – toate funcțiile ocupate în ultimii 5 ani, 

inclusiv orașul și țara 

Fields reserved to the State Diplomatic Protocol: 

Spațiu rezervat pentru ofițerul Serviciului Protocol Diplomatic de Stat din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova 

 

 

 


