Foaie informativă
Solicitarea unei vize cu scop de vizită particulară
Pentru a depune o cerere de viză este necesar de stabilit o programare. Programările se fac numai in regim on-line. Sistemul de
programări îl găsiţi aici. Pentru programarea grupelor (mai mult de 5 persoane) vă rugăm să transmiteţi e-mail la adresa:
visa@chis.diplo.de.
Vă rugăm să atrageţi atenţia asupra faptului că ambasada de la Chişinau nu va accepta cereri incomplete. Dacă dosarul nu va
include documentele menţionate, atunci cererea de viză va fi respinsă şi veţi fi rugat sa reveniţi la ambasadă. Actele trebuie să
fie prezentate la ghişeu in ordinea menţionată.
Ce acte trebuie să fie prezentate la ambasadă?

Cerere Pentru fiecare solicitant o cerere de acordare a vizei Schengen

Cerere (german-român)

completată integral şi semnată de solicitant cu propria mînă

Cerere (german-rus)
Cerere de viză in
format electronic

Paşaport de călătorie Paşaportul de călătorie şi o copie a paginii cu datele

personale; paşaportul trebuie să fie valabil încă minim trei
luni de la data încheierii călătoriei, trebuie să fi fost eliberat în
decursul ultimilor 10 ani şi să mai aibă încă cel puţin 2 pagini
libere

Buletinul de identitate Original şi copia

Persoanele care nu deţin cetăţenia Republicii Moldova:
permis de şedere moldovenesc cu un termen de valabilitate de
cel puţin 3 luni după expirarea vizei.

Fotografia pentru paşaport O fotografie actuală color pentru paşaport (3,5×4,5)

Cerinţele pentru
formatul fotografiei

Asigurarea medicală Asigurare medicală valabilă pentru perioada şederii solicitate

cu o sumă de acoperire minim de 30.000 Euro, valabilă pentru
toate statele Schengen. In cazul solicitării unei vize cu intrări
multiple este de ajuns să se prezinte o asigurare valabilă doar
pentru prima călătorie.

Taxa pentru viză 35 EUR
Acte ce dovedesc scopul Informaţii detaliate referitor la relaţia dintre solicitantul de
plecării viză şi persoana care invită, în cazul relaţiilor de rudenie,
toate certificatele care demonstrează gradul de rudenie.

sau Declaraţia de obligativitate, nu mai veche de 6 luni, eliberată
de autoritatea pentru străini (în original şi copie), prin care
gazda îşi asumă conform §§ 66-68 a legii cu privire la dreptul
de şedere pe teritoriul Republicii Germania, cu indicarea
perioadei solicitate. („Verpflichtungserklärung”)

sau Dacă persoana care invită este acreditată cu statut diplomatic
se va prezenta copia legitimației de acreditate și invitaţia din
partea Ambasadei/Reprezentanţei

Copia paşaportului (vizei de reşedinţă) a persoanei care invită

În cazul minorilor Certificatul de naştere (original şi copie) şi declaraţia notarială
Dovada finanţării

pentru călătorii peste hotare semnată de către reprezentantul
legal al minorului care nu însoţeşte copilul.
Confirmarea din partea persoanei, despre acoperirea
cheltuielilor de călătorie, de ex. prezentarea declaraţiei de
obligativitate.

Informaţii despre taxe

sau Dovada mijloacelor financiare suficiente, de ex. prezentarea

salariului lunar
sau Certificatul bancar sau extrasul recent de la bancomat cu
istoricul tranzacţiilor pentru ultimele 3 luni în original
şi Rezervarea de bilet pentru avion/autobuz (tur-retur). În cazul
călătoriei cu automobilul – permisul de conducere, certificatul
de înmatriculare al automobilului, cartea verde (în original şi
copii).
Dovezi ale legăturii strînse Certificatul de la locul de muncă care conţine funcţia, salariul
cu R.Moldova lunar şi informaţia că angajatul se va afla în concediu pe
perioada călătoriei. În cazul copiilor - certificatul de la locul
de studii.
Carnetul de muncă sau certificatul de profesii libere sau
carnetul de student (original şi copie).
Viza cu intrări multiple În cazul cînd doriţi o viză cu intrări multiple de prezentat
dovezi cu referire la călătoriile planificate în viitor

Ţinînd cont de volumul mare de lucru şi de faptul că toţi solicitanţii de vize trebuie trataţi in mod egal, secţia viză poate
accepta pentru prelucrare numai dosarele în forma cerută.
Va rugăm să atrageţi atenţia asupra faptului că:
• Conform codului de viză Ambasada Germaniei este responsabilă de cererile de vize care au drept scop principal al plecării
Germania.
• Viza poate fi solicitată cu cel mult 3 luni înainte de călătoria planificată.
• Prezentarea documentelor false, precum şi a declaraţiilor false atrag numaidecît refuzul cererii de viză şi pot servi drept motiv
pentru interdicţia de a călători în Germania (eventual şi în alte ţări ale spaţiului Schengen)!
• Prezentarea dosarelor incomplete pot atrage refuzul de viză.
• Ambasada îşi rezervă dreptul de a solicita, după caz şi prezentarea altor documente.
• Documentele transmise prin fax sau mail, care nu au fost solicitate, nu pot fi atribuite cererilor de viză.

Adresa:
Ambasada Republicii Federale Germania
str. Alexei Mateevici 82,
MD-2009 Chișinău, Republica Moldova

Telefon: (+ 373 22) 20 06 35
Fax: (+ 373 22) 23 22 02
Consultaţii la telefon: Luni, Marţi sau Vineri
9.00 – 10.00
Consultaţii la ghişeu:
Luni: 14:30-15:30
Miercuri, Joi: 11.00 – 12.00
Ianuarie 2020

www.chisinau.diplo.de
visa@chis.diplo.de

