
Cerere de eliberare a vizei Schengen 

 
 

Prezentul formular de cerere este gratuit 

 

 
 

  

 

 
l. Numele ( de familie) (x) For official use only 

 

Date of application: 

 

 

Visa application number: 

 

 

Application lodged at 

       
 Embassy /consulate 
 CAC 
 Service provider 
 Commercial intermediary 
 Border 
 
     

Name: 

 

 Other 

 

 

File handled by: 

 

 

Supporting documents: 

 

 Travel document 

 Means of subsistence 

 Invitation 

 Means of transport 

 TMI 

 Other: 

 

Visa decision: 

 

 Refused 

 Issued: 

 A 

 C 

 LTV 

 
 Valid 

From ...... ……………………… 

Until …………………………… 

 

 Number of entries: 

        
 1        

 2      

 Multiple 
 
 Number of days: 

2. Numele la naştere ( Numele de familie purtat (e) anterior (x) 

3. Prenume (x) 

 4. Data naşterii (ziua, luna, anul) 
 

5. Locul naşterii 

 

6. Ţara naşterii 

 

  7. Cetăţenia actuală 

     Cetăţenia la naştere, dacă este     

     diferită 

8  Sex 

 
     Masculin                Feminin 

9. Stare civilă 

 

    Necăsătorit (ă)         Căsătorit(ă)         Despărţit (ă)         Divorţată                    

    Văduv(ă)         Alta ( specificaţi)     

      
10. În cazul minorilor: Nume, prenume, adresă (dacă diferă de cea a solicitantului) şi cetăţenia autorităţii parentale /tutorelui 
 

11.  Număr naţional de identificare, după caz 
 
12. Tipul documentului de călătorie 

 
        Paşaport simplu            Paşaport diplomatic         Paşaport de serviciu           Paşaport oficial       Paşaport special    
        
       Alt document de călătorie( specificaţi) 
13.  Numărul documentului 

de călătorie 
 

14. Data eliberării 15. Valabil până la 16. Eliberat de  

17. Adresa de domiciliu şi adresa electronică ale solicitantului Număr (numere) de telefon 

18. Reşedinţa intr-o ţară alta decât ţara cetăţeniei actuale 

 
       Nu 

             Da. Permis de şedere sau document echivalent ……………………Nr.  …………. Valabil până la …………………….. 

*19. Ocupaţia actuală 
 

*20. Numele, adresa şi numărul de telefon ale angajatorului. Pentru studenţi, numele şi adresa instituţiei de învăţământ 
 

 
21.  Princupalul scop (principalele scopuri) ale călătoriei: 
         

        Turism          Afaceri             Vizită la rude sau prieteni          Cultural             Sportiv  
      

     Vizită oficială 

 

         Motive medicale 

          
     Studiu            Tranzit             Tranzit aeroportuar             Altele (specificaţi) 

 

 

 

 

FOTO 



22. Statul (statele) membru (membre) de  destinaţie 23. Statul membru al primei intrări  

24. Numărul de intrări solicitate 

        
     O singură intrare        Două intrări   

       

     Intrări multiple      

 

25. Durata şederii sau a tranzitului preconizat 

 

      Specificaţi numărul de zile 

 
Rubricile marcate cu * nu se completează de către membrii familiilor cetăţenilor UE, SEE sau CH (soţi/soţie, copil sau ascendent aflat în întreţinere), în situaţia 

în care aceştea îşi exercită dreptul la liberă circulaţie. Membrii familiilor cetăţenilor UE, SEE sau CH prezintă documente care să dovedească această calitate şi 

completează rubricile nr. 34 şi 35.  

 

(x) Rubricile 1-3 se completează în conformitate cu datele din documentul de călătorie.  

 
26. Vize Schengen eliberate în ultimii trei ani 

  

     Nu 

 

        Da.  Data(datele) de valabilitate de la…………………………………….până la…………………………………………… 

   

 

27. Amprenete digitale prelevate anterior, în scopul solicitării unei vize schengen 

        

        

       Nu      da 

       …………………………………………………………………………………………………………Data, dacă se cunoaşte 

28. Permis de intrare pentru ţara de destinaţie finală, după caz 

       

     Eliberat de..............................................… Valabil de la............................................... până la................................................. 

29. Data preconizată a sosirii în spaţiul Schengen 30. Data preconizată a părăsirii spaţiului Schengen 

*31. Numele şi prenumele persoanei (persoanelor) din statul (statele) membru (membre) care invită solicitantul. Dacă nu este 

cazul, numele hotelului (hotelurilor) sau adresa cazării temporare din statul (statele) membru (membre) 

Adresa şi adresa de e-mail a persoanei (persoanelor) care 

invită/hotelului (hotelurilor)/cazării (cazărilor) temporare 
Telefon şi fax 

*32. Numele şi adresa societăţii organizaţiilor care invită Telefonul şi faxul societăţii/organizaţiei 

Numele, prenume, adresa, telefonul, faxul şi adresa de e-mail ale persoanei de contact din cadrul societăţii/organizaţiei 

 

*33. Costurile de călătorie şi costurile din timpul şederii solicitantului sunt suportate 

       
 de către solicitant 

 

  Mijloace de întreţinere 

 

    Numerar 

    Cecuri de călătorie 

    Carte de credit   

     Cazare plătită în avans 

     Transport plătit în avans 

     Altele (specificaţi)  

        

        

        

   

 
 de către un sponsor (gazdă, societate, organizaţie), 

specificaţi 

 

          ……………………….       menţionat la rubricile 31 sau 32 

          ……………………….       altele (precizaţi) 

 

Mijloace de întreţinere 

 

 Numerar 

 Cazare asigurată 

 Toate cheltuielile asigurate pe durata şederii 

 Transport plătit în avans  

 Altele (specificaţi) 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 
34. Date personale ale membrului familiei care este cetăţean UE, SEE sau CH   

Numele de familie Prenumele 

Data naşterii Cetăţenie Numărul documentului de călătorie sau 

al cărţii de identitate 

35. Gradul de rudenie cu un cetăţean UE, SEE sau CH 

 

          soţ/soţie       copil ………………………….      nepot               ascendent aflat în întreţinere 

36. Locul şi data 37. Semnătura (pentru minori, semnătura autorităţii 

parentale/tutorelui) 

 
Am luat la cunoştinţă faptul că taxa de viză nu se returnează în cazul refuzării vizei. 

 
Aplicabil în cazul solicitării unei vizei cu intrări multiple (conform rubricii nr. 24): 

 

 

Am luat la cunoştinţă necesitatea deţinerii unei asigurări medicale de călătorie corenspunzătoare pentru prima şedere şi pentru vizitele ulterioare pe teritoriul statelor 

membre.  

 

 
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu următoarele: colectarea datelor solicitate de prezentul formular de cerere şi fotografierea mea şi, dacă este cazul, prelevarea 

amprentelor mele sunt obligatorii pentru examinarea cererii de viză şi toate datele personale care figurează în formularul de cerere pentru viză, precum şi fotografia şi 

amprentele mele vor fi puse la dispoziţia autorităţilor competente din statele membre şi procesate de aceste autorităţi, pentru  a se putea lua o hotărâre în cazul cererii 

mele de viză. 

 
Aceste date precum şi datele privind decizia luată cu privire la cerera mea de viză sau decizia de anulare, revocare sau prelungire a unei vize eliberate se vor introduce şi 

păstra în Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) (1) pentru o peroadă de maximum cinci ani, pe durata căreia vor fi accesibile autorităţilor competente în domeniul 

vizelor şi autorităţilor competente în materie de control al vizelor la frontierele externe şi în interiorul statelor membre, autorităţilor competente în materie de imigraţie şi 

de azil din statele membre, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile privind intrarea, şederea şi reşedinţa legală pe teritoriul statelor membre, pentru a identifica 

persoanele care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc aceste condiţii, precum şi pentru a examina o cerere de azil şi a stabili autoritatea responsabilă de această 

examinare. În anumite condiţii, datele vor fi, de asemenea, disponibile autorităţilor desemnate din statele membre şi Europol în scopul prevenirii, detectării şi anchetării 

infracţiunilor cu caracter terorist şi a altor infracţiuni grave. Autoritatea statului membru în cauză responsabilă de prelucrarea datelor este: [Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal – 1117 Budafoki út 60., telefon: +36 (1) 463 9100] 

.  

Am luat cunoştinţe de faptul că am dreptul de a obţine, în oricare dintre statele membre, notificarea datelor care mă privesc  şi care sunt înregistrate în VIS, precum şi pe 

cea a statului membru care a transmis aceste date, şi de a solicita corectare acelor care sunt inexacte şi ştergerea celor care sunt prelucrate ilegal. La solicitarea mea 

expresă, autoritatea care îmi examinează cererea mă va informa asupra modului în care îmi pot exercita dreptul de a verifica datele personale care mă privesc şi se va 

îngrihi de corectarea sau ştergerea acestora, precum şi de eliminarea oricăror nereguli legate de acestea, în conformitate cu legislaţia naţională a statulului în cauză. 

Autoritatea naţională de supraveghere din statul membru respectiv [Adatvédelmi Biztos Irodája – 1051 Budapest, Pf. 40., telefon: +36 (1) 475 7100, e-mail: 

adatved@obh.hu].  Va primi plângeri privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

Declar, în deplină cunoştinţă de cauză, că toate informaţiile furnizate de mine sunt corecte şi complete. Am fost informat că orice declaraţie falsă din partea mea va 

atrage refuzul cererii de viză sau nanularea vizei, dacă a fost deja eliberată,  precum şi deferirea mea justiţiei, în conformitate cu legislaţia statului membru de la care 

solicit viza. 

 

În cazul în care viza a fost acordată, mă angajez să părăsesc teritoriul statelor membre înainte de expirarea acesteia. Am fost informat că deţinerea unei este doar buna 

din condiţiile preliminare pentru  a intra pe teritoriul european al statelor membre. Simplul fapt că mi-a fost acordată o viză nu înseamnă că voi fi îndreptăţit la 

despăgubiri în cazul în care nu respect dispoziţiile corespunzătoare ale articolului 5 (aliniatul 1) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 (Codul Frontierilor Schengen) şi 

din aceste motive îmi este refuzată intrarea. Condiţiile prealabile de intrare vor fi verificate din nou la intrarea pe teritoriul european al statelor membre. 

 
 

 

 
Locul şi data Semnătura (pentru minori, semnătura autorităţii parentale/tutorelui) 

 
(1) În măsura în care VIS este operaţional. 

mailto:adatved@obh.hu

