Articolul 6
Taxe pentru procesarea cererilor de viză
(1) Taxa pentru procesarea cererilor de viză depuse de cetățenii Republicii Moldova este de 35
EUR.
Suma menționată anterior poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul
15 alineatul (4).
(2) Următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de
viză:
(a) rudele apropiate – soț/soție, copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici şi
nepoți – care vizitează cetățeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul
statelor membre;
(b) membri ai administrațiilor publice şi parlamentelor naționale şi regionale, ai curții
constituționale şi curții supreme, dacă aceştia nu sunt scutiți de obligativitatea vizelor prin
prezentul acord;
(c) membri ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii
Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi
la evenimente organizate de instituții interguvernamentale peteritoriul statelor membre;
(d) elevi, studenți ai instituțiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoțitori care
întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb,
precum şi al altor activități educaționale conexe;
(e) persoane cu handicap şi persoanele care le însoțesc, dacă este cazul;
(f) persoane care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri
umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent şi persoana însoțitoare, sau
persoana care participă la funeraliile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este
grav bolnavă;
(g) participanți la evenimente sportive internaționale şi persoane care îi însoțesc în calitate
profesională;
(h) persoane care participă la activități ştiințifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de
schimb între universități şi alte tipuri de programe de schimb;
(i) participanți la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrățite şi alte localități;
(j) jurnalişti;
(k) copii cu vârsta sub 18 ani şi copii în întreținere cu vârsta sub 21 de ani;
(l) pensionari;
(m) conducători auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri şi pasageri pe
teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;
(n) membri ai personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive, care călătoresc
pe teritoriile statelor membre;
(o) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale,
conferințe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor
membre.

