Foaie informativă pentru viza de reunificare a familiei la cetăţeni europeni, care au drept la liberă
circulaţie
(Nu e valabil pentru solicitanţii, care pot intra pentru un sejur scurt fără viză pe teritoriul Germaniei)

Pentru a depune o cerere de viză este necesar de stabilit o programare. Programările se fac in regim on-line.
Sistemul de programări îl puteți găsi aici.
Vă rugăm să atrageți atenția asupra faptului că ambasada de la Chișinău nu va accepta cereri incomplete. Dacă
dosarul nu va include documentele menționate, atunci cererea de viză va fi respinsă și veți fi rugat să reveniţi la
Ambasadă. Actele trebuie să fie prezentate la ghișeu in ordinea menționată.
Ce acte urmează a fi prezentate la Ambasadă
Cerere pentru fiecare solicitant două cereri de acordare a vizei Formular (germanănaţionale completate integral și semnate de către solicitant rusă)
Formular (germanăromână)
Pașaport de călătorie pașaportul de călătorie și două copii ale paginii cu datele
personale, trebuie să fie valabil încă minim trei luni de la
data încheierii călătoriei, să fie eliberat în decursul
ultimilor 10 ani și să dispună de cel puțin 2 pagini libere.
Două copii a paşaportului şi confirmarea înregistrării la
domiciliu soţului/soţiei, respectiv a părintelui care
locuieşte in Germania
Buletinul de identitate originalul și copia (inclusiv fișa de însoțire);
persoanele care nu dețin cetățenia Republicii Moldova
prezintă permisul de ședere valabil încă cel puțin 3 luni
după expirarea vizei (originalul și 2 copii)
Cerinţele pentru
Fotografia pentru Două fotografii biometrice actuale 3,5X4,5
formatul fotografiei
pașaport
Acte de stare civilă Certificatul de căsătorie cu două copii (respectiv
certificatul de naştere pentru copii minori)
Dovezi membrul familiei, la depunerea cererii, va trebui să
dovedească că îndeplineşte cerinţele referitoare la libera
circulaţie, prezentând actele corespunzătoare (de exemplu:
confirmarea despre angajare, dovada despre activitatea
independentă/liber-profesionistă, dovada deţinerii
averii/veniturilor- în cazul plecării la persoane ce nu sunt
angajate- dovada deţinerii asigurării medicale de familie;
dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere, certificatul de
înmatriculare.
Taxa pentru viză nu se achită de către soţii cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene

Vă rugăm să atrageți atenție
• Toate documentele care nu sunt in limba germană trebuie să fie depuse cu o traducere in limba germană

autentificată la notar. (Excepţie documentele in limba engleză)
• Toate actele, eliberate de către Oficiul Stării Civile, unui notar, unei instanţe de judecată trebuie să fie legalizate
de către Ambasada Germană. Informaţii privind legalizarea documentelor le găsiţi aici.
• Viza poate fi solicitată cu cel mult 3 luni înainte de călătoria planificată;
• Prezentarea documentelor false, precum și a declarațiilor false atrag numaidecât refuzul cererii de viză și pot servi
drept motiv pentru interdicția de a călători în Republica Federală Germania (eventual și în alte țări ale spațiului
Schengen
• Prezentarea dosarelor incomplete pot atrage refuzul cererii de viză
• Ambasada își rezervă dreptul de a solicita, după caz și prezentarea altor documente
• Documentele transmise prin fax sau e-mail care nu au fost solicitate nu pot fi atribuite cererilor de viză

Adresă:
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 telefonice: luni, marţi sau vineri
9.00 – 10.00
Consultaţii la ghişeu: luni 14:30-15:30
miercuri, joi 11.00 – 12.00
Starea: Ianuarie 2020
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