Indicaţii privind completarea formularului
Informaţii generale:
Formularul poate fi completat în limba germană, română, engleză sau rusă.
Se vor completa toate punctele; datele necorespunzătoare rugăm să le tăiaţi, sau să indicaţi „nu este
cazul”!
Punctul 2, numele de familie, numele de familie anterioare:
Rugăm să indicaţi toate numele de familie anterioare (numele de familie, numele de familie (al perechii
căsătorite) etc.)
Punctul 9, Starea civilă:
Rugăm să indicaţi în orice caz – chiar şi în cazul solicitanţilor-minori; indicaţii de tipul „altă stare civilă“
rugăm să fie explicate mai detaliat.
Punctul 11, Numărul-ID:
Numărul poate fi găsit în buletinul de identitate (Identity card)
Punctul 12, Tipul paşaportului sau al documentului de călătorie:
În cazul unui paşaport de călătorie „normal“ este vorba de „paşaportul naţional“.
Punctul 17
Rugăm să indicaţi domiciliul ca atare, cu adresa completă.
Punctul 19 şi 20, date referitoare la raportul de muncă/studii:
Rugăm să indicaţi, ce profesie exercitaţi la moment şi care este angajatorul (denumirea firmei, adresa şi
numărul de telefon).
Dacă nu sunteţi angajat în cîmpul muncii, indicaţi acest lucru la punctul 19 şi tăiaţi punctul 20, sau indicaţi
„nu este cazul“.
Studenţii şi elevii vor menţiona, că sunt student/elev, vor indica instituţia de învăţămînt
(universitatea/şcoala, adresa şi numărul de telefon).
Punctul 21, Destinaţia principală a călătoriei:
Rugăm să indicaţi locul/ţara, în care vă veţi afla pentru perioada cea mai îndelungată–pe cît se poate de
prevăzut acest lucru. Dacă intenţionaţi să vizitaţi şi un alt stat din spaţiul Schengen, rugăm să menţionaţi
acest fapt în cadrul interviului de la depunerea dosarului pentru viză, sau să indicaţi în scris,
într-o declaraţie aparte. (indicaţi perioada de timp, în care vă veţi afla în fiecare din aceste ţări).
Punctul 23, Frontiera primei întrări în spaţiul Schengen:
Întrebare: Ce se va indica aici?
Răspuns: în cazul unui zbor, se va incida aeroportul german, în cazul unei călătorii cu trenul sau automobil
se va indica ţara şi frontiera întrării în spaţiul Schengen
Punctul 24, Numărul intrărilor:
De regulă, se solicită viza cu o singură intrare.
În cazul cînd solicitaţi o viză cu intrări multiple, acest lucru urmează a fi argumentat aparte, respectiv vor fi
prezentate dovezi, din care reesă necesitatea intrărilor multiple.
Punctul 25, Durata şederii:
Se va indica, pentru câte zile trebuie să fie valabilă viza. (în cazul vizelor pentru un an se vor indica 180 de
zile, adică 90 de zile pentru fiecare jumătate de an).
Rugăm să atrageţi atenţie la durata valabilităţii asigurării medicale, aceasta trebuie să corespundă
duratei vizei!
Punctul 26, Alte vize:
Întrebare: Este valabil acest lucru şi pentru solicitările de viză depuse în cadrul ambasadelor altor ţări?
Răspuns: Da, aici vor fi indicate toate vizele, care vi s-au acordat în ultimii trei ani. De asemenea şi vizele
pentru statele, ce nu sunt membre ale Acordului Schengen.
Rugăm să indicaţi perioada de timp, pentru care a fost eliberată viza.
Punctul 28, în cazul tranzitului:

Introduceţi datele ce se referă la viza deja acordată de către statul de destinaţie. Rugăm să atrageţi atenţie
asupra faptului, că veţi obţine viza Schengen numai dacă veţi fi în posesia vizei pentru ţara de destinaţie,
precum şi în posesia vizelor pentru toate statele ce urmează a fi tranzitate.
Dacă ţara dumneavoastră de destinaţie este un stat Schengen, atunci veţi avea nevoie numai de viza
Schengen pentru acest stat; o viză de tranzit suplimentară (germană) nu mai este necesară în acest caz.
În cazul cînd se eliberează o viză la graniţa ţării de destinaţie, rugăm să menţionaţi corespunzător acest
lucru.
Punctul 33, Cine îşi asumă cheltuielile legate de călătorie?
Rugăm să indicaţi, cine suportă cheltuielile de călătorie şi cele ce ţin de sejur şi după caz, să menţionaţi (
cînd de exemplu o parte din cheltuieli va fi suportată personal şi cealaltă parte de persoana-gazdă).
Punctul 34:
Se va completa numai de către membrii familiilor cetăţenilor UE/ Spaţiului Economic European.

