Informaţii generale referitoare la solicitarea unei vize Schengen (şederi pe un termen
mai mic de 90 de zile)
Pentru şederi ce nu depăşesc 90 zile pentru fiecare jumătate de an este necesară solicitarea unei vize Schengen. Viza Schengen este tipul potrivit de viză pentru, între altele, calătoria cu scopul de vizită, de afacere,
vize pentru şoferi TIR/Autobuse, viza de tranzit, cercetări ştiinţifice, tratament medical şi altele (vezi fişele
informative ale Ambasadei https://chisinau.diplo.de/md-ro/service/05-VisaEinreise).
Documentele necesare, care urmează a fi anexate cererii de eliberare a vizei sunt indicate în foile informative, conform scopului călătoriei. Cererea va fi depusă de către solicitant la secţia vize. Chiar şi copii de
orice vârstă trebuie să se prezinte personal. De la persoanele în vârstă de 12 ani vor fi preluate amprentele
digitale. De la vârsta de 18 ani cererea va fi depusă personal, în cazul minorilor cererea va fi semantă de
către titularii răspunderii părinteşti.
Ambasada germană la Chişinău este responsabilă de prelucrarea dosarului dumneavoastră în cazul
cînd
1. aveţi domiciliul/reşedinţă legală permanentă in Republica Moldova şi
2. scopul călătoriei Dvs. este Germania.
Documentele complete urmează a fi prezentate în limba germană sau engleză (de regulă în original şi o copie).
Ambasada poate primi numai dosarele complete. Dosarele incomplete vor fi de regulă respinse, sau pot duce
la refuzul cererii, în cazul cînd solicitantul insistă ca dosarul să fie primit. Solicitantul va prezenta documentele complete. Documentele expediate în adresa ambasadei prin poştă, fax sau E-mail, fără a fi solicitate în mod expres de către secţia vize, nu pot fi atribuite cererilor de viză şi nu vor fi luate în consideraţie la prelucrarea dosarului.
Ambasada îşi rezervă dreptul de a solicita, după caz şi prezentarea altor documente.
Dosarul de solicitare a unei vize poate fi depus cu cel puţin 15 zile dar nu mai devreme de 6 luni înainte de
călătoria planificată.
Solicitarea vizei este posibilă numai în baza unei programări prealabile in regim on-line, accesînd
linkul:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do;jsessionid=AAE8B23C484250D6C3C059BF
23C2E12F?request_locale=de&locationCode=chis
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Orele de primire a cererilor de acordare a unei vizei Schenghen
Luni:
Joi:

de la ora 10:00 pină la 12:00
de la ora 13:30 pină la 15:30

Taxa de procesare a cererii:
Cetăţenii Republicii Moldova, ai Federaţiei Ruse, Ucrainei, Serbiei, Republicii Macedonia de Nord,
Montenegro, Bosnia şi Herţegovina şi Albania-35 €
rezidenţii altor state- 80 €
Alte taxe nu vor fi percepute de către ambasadă!
Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa colaboratorilor secţiei vize:
Ora de consultaţii la telefon: +373 (22) 200 635
Luni de la 09.00 pină la 10.00
Marţi de la 09.00 pină la 10.00
Vineri de la 09.00 pină la 10.00
Consultaţie personală la ghişeu:
Luni
de la ora 14:30 pină la 15:30
Miercuri de la ora 11:00 pină la 12:00
Joi
de la ora 11:00 pină la 12:00
Consultaţia personală are loc în incinta secţiei vize, la ghişeu, cu participarea colaboratorilor secţiei
vize! Consultaţiile referitoare la chestiunile ce ţin de viză sunt oferite de către ambasadă întotdeauna gratis.
E-Mail: visa@chis.auswaertiges-amt.de
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