Foaie informativă pentru viza pentru emigranţi pe linie evreiască
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 prezentate la ghișeu in ordinea menționată.
Ce acte trebuie prezentate la Ambasadă?
Cerere Pentru fiecare solicitant două cereri de acordare a vizei Formular (germanănaţionale, completate integral şi semnate de solicitant cu română)
propria mână.
Formular (germanărusă)
Pașaport de călătorie Pașaportul de călătorie și câte două copii a paginilor cu
datele personale precum şi cu menţiunea despre scoaterea
de la evidenţă (ştampila). Pașaportul trebuie să fie valabil
încă minim trei luni de la data încheierii călătoriei şi să fie
eliberat în decursul ultimelor 10 ani și să dispună de cel
puțin 2 pagini libere
Permisiunea de primire Original și două copii
din partea Oficiului
Federal pentru Migraţie şi
Refugiaţi
(BAMF)
Cerinţele pentru
Fotografia pentru Două fotografii biometrice actuale 3,5x4,5
formatul fotografiei
pașaport

În cazul copiilor Certificatul de naştere, după caz certificatul de adopţie în Informaţii Legalizarea
original şi două copii. În cazul în care doar un părinte
pleacă cu copilul minor sunt necesare, suplimentar,
următoarele acte:
o dovadă precum că părintele deţine dreptul de custodie
(de ex. o confirmare pentru părinţii solitari, hotărâre
judecătorească despre decăderea din drepturile părinteşti
sau certificatul de deces al celuilalt părinte, cu legalizare şi
două copii) sau
prezentarea la depunerea actelor pentru obţinerea vizei a
declaraţiei privind acordul celuilalt părinte pentru plecarea
copilului şi stabilirea domiciliului în Germania, cu
legalizare şi 2 copii. Declaraţia trebuie să fie autentificată
de către un notar, să fie emisă în ultimele şase luni şi
prezentată cu legalizare şi două copii
Extras din Registrul În cazul în care deţineţi imobilul, extrasul din Registrul
imobiliar imobiliar (Agenţia Servicii Publice ASP) cu privire la
deţinerea dreptului de proprietate asupra imobilului pe
teritoriul Republicii Moldova, original şi două copii.

Confirmare cu privire la Persoanele ce primesc pensie trebuie să prezinte de la
mărimea pensie autorităţile competente o confirmare cu privire la mărimea
pensiei în original şi două copii
Taxa pentru viză

Nu se achită

Asigurare medicală Nu este necesară o dovadă cu privire la asigurarea
medicală
Vă rugăm să atrageți atenția


Toate documentele care nu sunt în limba germană sau engleză trebuie să fie depuse cu o traducere în limba
germană autentificată la notar, câte 2 copii de pe fiecare document şi traducere.



Toate actele, eliberate de către Oficiul Stării Civile/ notar/ instanţă de judecată trebuie să fie legalizate de
către Ambasada Germană. Excepţie: extrasele multilingve de pe actele de stare civilă. Informaţii privind
legalizarea documentelor le găsiţi aici.



Dacă este necesară prezentarea copiilor actelor, este destul de a prezenta copii simple (nu este necesară
autentificarea notarială).



Vă rugăm să atrageţi atenţie că toţi aplicanţii trebuie să fie prezenţi personal la depunerea actelor pentru
eliberarea vizei, inclusiv copiii care nu au atins vârsta de 12 ani.



Termenul de examinare a cererii pentru obţinerea vizei constituie de obicei o săptămână, dar în unele cazuri
poate dura şi mai mult. Nu recomandăm rezervarea biletelor de călătorie până la primirea vizei.



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 poate atrage refuzul 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.



Această viză presupune o singură intrare şi prevede obţinerea domiciliului permanent în Germania. Îndată
după intrare în ţară, vă rugăm să vă adresaţi la autoritatea competentă de repartizare responsabilă.

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 telefonice: Luni, Marţi sau Vineri
9.00 – 10.00
Consultaţii la ghişeu:
Luni 14:30-15:30
Miercuri, Joi 11.00 – 12.00
Situaţia: septembrie 2019

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

