
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI 
STATULUI ROMÂN 
  
Pentru elevi: 
  
- formular de viza tip D ( www.chisinau.mae.ro ) 
- paşaport valabil (original şi copie) 
- 2 fotografii color recente 
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei.   
- Certificat de naştere (original şi copie) 
- Cazier judiciar pentru minorii care au implinit 16 ani (original si copie) 
- Declaraţie notarială de la ambii părinţi din care sa rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă 
studiile în România (original şi copie) 
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie) 
  
  
  
Pentru studenţi: 
  
- formular de viză tip D ( www.chisinau.mae.ro ) 
- paşaport valabil (original şi copie) 
- 2 fotografii color recente 
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei.   
- Certificat de naştere (original şi copie) 
- Cazier judiciar (original şi copie) 
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie) 
- În cazul studenţilor admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de 
cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 
500 euro 
  
  
  
Pentru însoţitor (dacă este cazul): 
  
- formular de viza tip A, B, C ( www.chisinau.mae.ro ) 
- paşaport valabil (original şi copie) 
- 2 fotografii color recente 
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei 
- Certificat de naştere (original si copie) 
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie) 
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie) 
- Dovada transportului 
- Dovada mijloacelor de întreţinere 
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ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA FACULTATE 
 
 

1. 1 (un) dosar plic; 
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obţine de la secretariatul comisiei de admitere, 

în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii); 
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie 

legalizată de birourile notarilor publici. 
foaia matricolă, în copie legalizată; 

4. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; 
certificatul de naştere, în copie legalizată; 

5. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă; 
6. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic 

de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului; 
7. Taxa de înscriere- 25 ron. 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru perfectarea permisului de şedere sunt necesare următoarele acte: 
 
• Copie după paşaport şi paşaportul original. 
• Adeverinţă eliberată de facultate, precum că eşti student, la zi, bursa sau fără bursa şi că va 
servi pentru perfectarea permisului de şedere. 
• Ordinal MEC de înmatriculare la studii. 
• Contractul de cazare de la cămin ( în cazul celor care trăiesc în chirie, copie după contractual 
de închiriere). 
• Dovada achitării taxei de 4 roni pentru perfectarea permisului de şedere. 
 
 
 
 
 


