Fii informat!

Ghidul tău pentru

LIBERA CIRCULAŢIE
ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Cetăţenii Republicii Moldova
pot călători fără vize începînd cu 28 aprilie 2014.
Decizia de a liberaliza regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova este
prevăzută de: Regulamentul (UE) nr. 259/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001
al Consiliului de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină
viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi
sunt exoneraţi de această obligaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 105, p 9-11.

Ce presupune liberalizarea regimului de vize?
Libera circulaţie în spaţiul Schengen care include statele membre ale UE:
Austria
Belgia
Danemarca
Estonia
Finlanda

Franţa
Grecia
Germania
Italia
Letonia

Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia

Portugalia
Republica
Cehă
Slovacia

Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria

+

Bulgaria
Cipru
Croaţia
România

+ state non-membre ale UE (dar care fac parte din spaţiul Schengen): Islanda,
Norvegia, Elveţia și Liechtenstein.
Excepţie: Marea Britanie și Irlanda. Pentru a aplica pentru viză, contactaţi
Centrul de solicitare a vizelor britanice
(mun. Chișinău, str. Tighina 49/3, biroul 54).

Islanda

membru UE + Schengen
membru UE (non-Schengen)
spaţiu Schengen (non-membre UE)

Finlanda

Norvegia
Suedia

Estonia

Danemarca

Letonia

Irlanda

Lituania

Marea Britanie

Olanda
Polonia
Belgia Germania
Luxemburg
Republica Cehă
Franţa

Portugalia

Spania

Slovacia
Liechtenstein
Austria
Ungaria
Elveţia Slovenia
România
Croaţia
Bulgaria

Italia

Grecia
Malta

Cipru

Cît pot sta în UE?
Liberalizarea regimului de vize permite călătorii fără viză pentru o perioadă
de pînă la 90 de zile în decursul a șase luni/180 zile.
Liberalizarea regimului de vize permite doar călătorii pentru o perioadă
scurtă, fără dreptul de muncă, studii, reîntregirea familiei sau alte scopuri.
Pentru călătorii de lungă ședere cetăţenii Republicii Moldova trebuie
să aplice pentru viza naţională a statului membru al UE unde doresc
să călătorească, în baza căreia vor solicita ulterior eliberarea permisului
de ședere (unicul document care permite șederea legală pe teritoriul statelor
membre ale UE mai mult de 3 luni de zile consecutiv).

Pot fi făcute mai multe călătorii
în perioada celor 90 zile?
Da. Deși trebuie să vă asiguraţi că nu veţi depăși 90 zile în decursul
celor 180 zile. Vă recomandăm să accesaţi „calculatorul” de verificare
a perioadei autorizate de ședere în spaţiul Schengen:
www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/
borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html
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De ce documente am nevoie?
Pașaport biometric valabil
(cel puţin 6 luni de la data întoarcerii în ţară)

Cum știu dacă am pașaport biometric?
Paşapoartele biometrice sunt eliberate tuturor cetăţenilor
Republicii Moldova. Pașaportul biometric poate fi recunoscut
prin simbolul de pe coperta pașaportului.

Cum pot obţine un pașaport biometric?
La orice oficiu teritorial al Întreprinderii de Stat „Registru”, Ministerul
Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor sau orice Ambasadă/Oficiu Consular
al Republicii Moldova peste hotare. Mai multe informaţii puteţi găsi la:
www.registru.md/pa

Cît costă?
Pentru adulţi — 700 lei
Pentru copii între 7–12 ani — 600 lei
Pentru copii de pînă la 7 ani — 430 lei

Pot să călătoresc fără pașaport biometric?
Cu paşaport non-biometric nu veţi putea călători fără viză în spaţiul
Schengen. Va fi nevoie în continuare să aplicaţi pentru viză la ambasadele
statelor membre ale UE/Schengen acreditate pentru Republica Moldova
în baza Acordului Republica Moldova – Uniunea Europeană de Facilitare
a Regimului de vize.

Ce poate solicita și întreba
Poliţia de Frontieră la intrarea în UE?
Pașaportul biometric valabil (cel puţin 6 luni de la data întoarcerii în ţară)
Scopul clar al călătoriei şi destinaţia (călătorie de afaceri, turism, vizită
la prieteni sau rude, studii pînă la 90 de zile etc.). În vederea justificării
scopului călătoriei, poliţistul de frontieră ar putea solicita:
Turism, vacanţă
· bilet tur-retur (avion, autobus, tren etc.)
· rezervarea la hotel
Participarea la conferinţe/
seminare/reuniuni de afaceri/etc.
· invitaţia/agenda conferinţei/
seminarului/evenimentului
la care participaţi
Călătoria cu automobilul
· cartea verde — asigurare
internaţională pentru autovehicule

Vizita la rude/prieteni
· datele de contact ale persoanei care
vă invită (adresa, număr de telefon etc.)
· o copie a permisului de ședere a
persoanei la care mergeţi
Tratament
· confirmarea din partea instituţiei
medicale la care mergeţi
sau recomandarea instituţiei medicale
din Republica Moldova pentru
efectuarea tratamentului
la instituţia din statul membru UE

Asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de călătorie/şedere;
Confirmarea mijloacelor suficiente de trai pentru perioada
de călătorie/şedere, cît şi pentru întoarcerea în ţara de origine (bani lichizi
sau cecuri de călătorie sau carduri bancare valabile, etc.). De cele mai multe
ori această sumă nu depăşeşte 50 euro pe zi, în cazul în care persoana are
rezervare la hotel.

Ce se întîmplă în cazul în care nu respect
regulile UE?
Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să respecte:
· regulile de intrare și de ședere pe teritoriul statelor din zona
Schengen și cele care aplică regulile Schengen.
· să nu depășească 90 de zile în decursul a șase luni/180 zile.
· legislaţia locală, inclusiv regulile de circulaţie rutieră și ordine publică.

În cazul în care cetăţenii Republicii Moldova vor încălca regulile de şedere,
vor fi puşi în situaţia de a părăsi sau de a fi deportaţi forţat din ţara membră
a UE (acţiune care întotdeauna este asociată cu interdicţia de intrare
de la 1 pînă la 5 ani). Alternativ statele membre ale UE pot aplica măsuri
administrative — amenzi, care pot ajunge pînă la 3000 de euro. În cazul
în care amenzile nu sunt plătite, persoanei nu i se va mai permite să intre
în ţara respectivă.

Pentru a intra în spaţiul Schengen/UE сetăţeanul Republicii Moldova trebuie:
· să NU fie pe lista persoanelor care reprezintă o ameninţare
pentru ordinea publică, sănătatea publică sau securitatea internă;
· să NU fie pe lista persoanelor a căror intrare este interzisă,
cel puţin, în unul din statele în cauză;
· să NU fie condamnat în oricare dintre statele membre
Schengen/UE pentru o infracţiune pentru care Codul Penal
stabilește o pedeapsă de, minimum, 1 an de închisoare;
· să NU fie obiectul unui ordin de părăsire forţată
(deportare sau expulzare), care se aplică, în special, în cazurile de ședere ilegală;
· să NU existe dovezi că persoana este implicată în activităţi criminale
sau dovezi clare că intenţionează sa facă acest lucru.

Toate condiţiile privind intrarea și șederea în spaţiul
Schengen sunt aplicabile pentru toţi cetăţenii străini din UE.

Centrul de Apel
al Ministerului Afacerilor Externe
și Integrării Europene
Contacte:

RM 0 80 090990
UE +373 22 690990

8:00–17:00

Zile de lucru:

luni
marţi
miercuri
joi
vineri
sîmbătă
duminică

Toate informaţiile de contact
ale ambasadelor și consulatelor Republicii Moldova
de peste hotare: www.mfa.gov.md

