
Informaţii generale cu privire la solicitarea vizei naţionale (şederi ce depăşesc 90 de zile)
Pentru şederile ce depăşesc 90 de zile în decurs de şase luni de la data primei intrări se va solicita o 
viză naţională.

Ambasada va atrage în procedura de acordare a vizei în aceste cazuri şi concursul autorităţii 
competente pentru străini.

Dat fiind faptul că participarea autorităţii pentru străini este necesară şi în cazul cererilor de viză 
pentru exercitarea activităţilor în cîmpul muncii (şi pentru absolvirea stagiilor), indiferent de durata 
şederii preconizate, prezenta informaţie este valabilă şi atunci cînd şederea de lucru planificată nu 
depăşeşte 90 de zile.

Ambasada germană la Chişinău este responsabilă de prelucrarea dosarului dumneavoastră în cazul 
cînd

1. solicitantul este domiciliat/are reşedinţa, legală permanentă în Republica Moldova şi
2. locul de reşedinţă prevăzut se află în Germania

Documentele necesare pentru solicitarea vizei rezultă din foile cu informaţii întocmite conform 
scopului călătoriei:

Şederea în cadrul programului Au-pair, Activitatea în cîmpul muncii, Reunificarea familiei / 
înregistrarea căsătoriei,
Reunificarea familiei prin plecarea copiilor minori la părinţi, Şedere cu scopul de a candida la 
studii,
sau de a începe studiile
(Foile cu informaţii pentru şederile cu scopul cercetărilor ştiinţifice şi pentru „Viza de reintrare“ pot 
fi găsite în informaţia

cu privire la viza Schengen, deoarece în acest caz nu este necesar acordul autorităţii pentru străini şi 
cererea de acordare a vizei poate fi depusă în timpul programului de depunere a cererilor, în prima 
jumătate a zilei).

Pentru solicitarea unei vize este necesară prezenţa personală a solicitantului.

Documentele complete urmează a fi prezentate în limba germană sau engleză, în două exemplare 
(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.

Actele moldoveneşti urmează a fi legalizate de către ambasadă înainte de depunerea cererii (vezi 
foia cu informaţii cu privire la legalizare).

Traducerile în limba germană vor fi efectuate de către un birou de traduceri autorizat şi vor fi 
autentificate de către notar.

Autentificarea efectuată de către un notar moldovean urmează a fi legalizată (vezi foia cu 
informaţii cu privire la legalizare).



Solicitarea vizei este posibilă numai în baza unei programări   prealabile in regim on-line, acces  î  nd   
link-ul:   https://service.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?  
request_locale=de&locationCode=chis

Orele de primire a cererilor de acordare a vizei naţionale, precum şi a altor tipuri de viză pentru care 
este necesar avizul din partea autorităţii pentru străini (de exemplu viza pentru exercitarea unei 
activităţi în cîmpul muncii):

Marţi- Miercuri: de la ora 13.30 – 16.30 (excepţie: grupele de solicitanţi începând cu 5 persoane)

Taxa de procesare a cererii: pentru solicitanţii ce au atins majoratul 60* €
pentru solicitanţii minori 30* €
Alte taxe nu vor fi percepute de către ambasadă! (vezi indicaţiile cu privire la consultaţia personală)

Perioada de procesare a vizelor pentru care este necesar avizul din partea autorităţii pentru străini: 
perioada de procesare depinde de autoritatea pentru străini corespunzătoare şi de numărul cererilor. 
Drept valoare orientativă este valabilă perioada de prelucrare de 4 – 8 săptămîni.

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa colaboratorilor secţiei vize:

Ora de consultaţii la telefon: Luni – vineri, de la 8.00 – 11.00, în afară de joi, la numărul de telefon 
(00373 22) 200 635

e-Mail: visa@chis.auswaertiges-amt.de 

Consultaţie personală la ghişeu:Luni – Joi de la ora 11.00 – 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.
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