
Informa  ţii privind completarea formularului de instruire   

Formularele  incomplet sau  greşit  completate  îi  vor  lua  din  timp  atît  personalului  Secţiei  Vize,  cît  şi 
dumneavoastră în calitate de solicitant.
De aceea, vă prezentăm mai jos cîteva informaţii privind completarea formularului de instruire:

1. Acest formular reprezintă o instruire; de aceea vă rugăm să citiţi cu atenţie textul din acest formular.

2. De asemenea, vă rugăm să enumeraţi perioadele de şedere precedente în spaţiul Schengen.
Vă rugăm să respectaţi următoarele:

2.1) Vă rugăm să indicaţi perioada reală a şederii dvs şi nu perioada valabilităţii vizei (după caz vor fi 
indicate şi şederile ilegale!)
De ex.: Dvs. aţi avut o viză Schengen franceză pentru perioada 01.01.2007-31.01.2007
şi v-aţi aflat în Franţa în perioada 05.01.2007-15.01.2007
În acest caz trebuie să indicaţi în formular:

a. Vă rugăm să  enumeraţi  perioadele  de 
şedere precedente în spaţiul Schengen*:

* (Deţinătorii  vizelor  anuale:  perioada 
şederii pentru ultimii doi ani)

Perioada Statul

05.01.-15.01.2007

2.2) Vă rugăm să indicaţi statul în care v-aţi aflat.
        În exemplul de mai sus: Franţa
        În formular veţi indica prin urmare: 

a. Vă  rugăm să  enumeraţi  perioadele 
de  şedere  precedente  în  spaţiul 
Schengen*:

*  (Deţinătorii  vizelor  anuale: 
perioada  şederii  pentru  ultimii  doi 
ani)

Perioada Statul

05.01.-15.01.2007 Franţa

2.3) Vă rugăm să indicaţi cu strictă exactitate şederile dvs.. În cazul în care şederea (şederile) a avut 
loc demult şi nu vă mai amintiţi exact cînd, indicaţi cel puţin luna, anul şi perioada aproximativă a 
şederii. Ex.: 

a. Vă rugăm să  enumeraţi  perioadele  de 
şedere precedente în spaţiul Schengen*:

* (Deţinătorii  vizelor anuale:  perioada 
şederii pentru ultimii doi ani)

Perioada Statul

Iunie-iulie
1997 (1 lună)

Germania

2.4) Vă rugăm să indicaţi toate şederile în spaţiul Schengen. Ex.: 

a. Vă rugăm să  enumeraţi  perioadele  de 
şedere precedente în spaţiul Schengen*:

* (Deţinătorii  vizelor anuale:  perioada 
şederii pentru ultimii doi ani)

Perioada Statul

Iunie-iulie 1997
(1 lună)
05.01.-15.01.2007

Germania

Franţa

2.5)Dacă spaţiul din tabelă nu este suficient vă rugăm să indicaţi şederile pe partea verso a formularului 
sau pe o pagină suplimentară.

2.6) Dacă nu aveţi şederi în spaţiul Schengen vă rugăm să indicaţi de asemenea acest lucru. Ex.:

a. Vă rugăm să  enumeraţi  perioadele  de Perioada Statul



şedere precedente în spaţiul Schengen*:

* (Deţinătorii  vizelor anuale:  perioada 
şederii pentru ultimii doi ani)

Nu au existat şederi!

2.7) În cazul în care în ultimul an sau în ultimii ani aţi avut vize anuale sau alte vize cu şederi multiple, 
vă rugăm să indicaţi toate şederile pentru ultimii doi ani.

3. La punctul b.: Vă rugăm sa răspundeţi la toate întrebările, bifînd „da” sau „nu”.

4. La punctul b, ultimul rînd, sînteţi rugaţi să indicaţi, dacă aţi depus în trecut cerere pentru obţinerea unei 
vize Schengen (de ex.: la ambasada germană din Chişinău, la alte reprezentanţe germane în străinătate 
sau alte reprezentanţe ale statelor Schengen). În acest sens, sînt importante informaţiile despre cazurile 
în care nu aţi primit viză.  Dacă bifaţi „da” atunci indicaţi data şi locul depunerii cererii. Vă rugăm să 
folosiţi la necesitate şi partea verso a formularului sau o pagină suplimentară. Exemplu:

b. Aţi depus cerere pentru... (Vă  rugăm  să  bifaţi  răspunsul 
corect)

...azil? da x nu

...reunificarea familiei? da x nu

...emigrare pe linie evreiască? da x nu

... recunoaştere ca emigrant de origine germană? da x nu

...stabilirea cetăţeniei germane? da x nu

...obţinerea unei vize (dacă da, atunci unde/cînd?) x da
ianurie 2006, ambasada 

franceză, Chişinău
iulie 2007, ambasada 

germană, Kiev

nu


