
 

 

 

 
 

Domanda di visto Nazionale (D) 

Cerere de eliberare a unei vize Naţionale (D) 
Modulo gratuito / Formular gratuit 

 

(x) Alle caselle da 1 a 3 le informazioni vanno inserite come indicate nel documento di viaggio.   

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

1. Cognome / Numele (de familie) (x)   

Spazio riservato 

all’amministrazione 

Parte rezervată 

administraţiei 
 
 

Data della domanda: 

 
 

Numero della domanda di 

visto: 
 

 

Domanda presentata presso 
 Ambasciata/Consolato 

 Centro comune 

 Fornitore di servizi 
 Intermediario commerciale 

 Frontiera 

 
Nome: 

 

 Altro 

 

 

Responsabile della pratica 
 

 

Documenti giustificativi: 
 Documento di viaggio 

 Mezzi di sussistenza 

 Invito 
 Mezzi di trasporto 

 Assicurazione sanitaria di 

viaggio 
 Altro 

 

 
Decisione relativa al visto: 

 Rifiutato 

 Rifiutato per segnalazione 
SIS non cancellabile 

 Pratica Sospesa 

 Rilasciato: 
 

Tipo di visto: 

 D 
 

 Valido: 

dal .......................................... 
al ............................................ 

 
Numero di ingressi: 

 1   

 2   
 Multipli 

 

Numero di giorni: 
 

2. Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i)   

Numele la naştere (numele de familie purtat/e anterior) (x) 

3. Nome / Prenumele (x)  

4. Data di nascita (giorno-mese-anno)  

Data naşterii (ziua-luna-anul) 

5. Luogo di nascita /  

Locul naşterii 

 

6.Stato di nascita /  

Ţara naşterii 

7. Cittadinanza attuale /  

Cetăţenia actuală 

 

Cittadinanza alla nascita, se diversa   
Cetăţenia la naştere, dacă este diferită: 

 

8. Sesso / Sex 

 Maschile / Masculin     

 Femminile / Feminin 

9. Stato civile / Starea civilă 

 Non coniugato/a / Necăsătorit(ă)    Coniugato/a / Căsătorit(ă)  

 Separato/a / Despărţit(ă)    Divorziato/a / Divorţat(ă) 

 Vedovo/a / Văduv(ă)    

 Altro (precisare) / Alta (specificaţi):………………………………………… 

10. Per i minori: cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente) e cittadinanza del titolare 

della potestà genitoriale/tutore legale / În cazul minorilor: Nume, prenume, adresă (dacă diferă de cea a 

solicitantului) şi cetăţenia autorităţii parentale; 

 

 

 

11. Numero d’identità nazionale, ove applicabile / Număr naţional de identificare, după caz: 

 

12. Tipo di documento / Tipul documentului de călătorie: 

 Passaporto ordinario / Paşaport simplu   Passaporto diplomatico / Paşaport diplomatic   

 Passaporto di servizio / Paşaport de serviciu   Passaporto ufficiale / Paşaport oficial  

 Passaporto speciale / Paşaport special 

 Documento di viaggio di altro tipo (precisare) / Alt document de călătorie (specificaţi): ……………............  

13. Numero del documento di 

viaggio / Numărul documentului 

de călătorie 

 

14. Data di rilascio   

 Data eliberării 

15. Valido fino al  

 Valabil până la 

16. Rilasciato da  

 Eliberat de 

17.  Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente  

Adresa de domiciliu şi adresa electronică ale solicitantului  

 

 

 

Numero/i di telefono   
Număr/numere de telefon 

 

18. Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale  

Reşedinţa într-o ţară, alta decât ţara cetăţeniei actuale 

  No / Nu  

  Si. Titolo di soggiorno o equivalente / Da. Permis de şedere sau document echivalent...................................... 
  

 n./ nr.................................................. . Valido fino al / Valabil până la...................................    

19. Occupazione attuale / Ocupaţia actuală 

 

20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di 

insegnamento / Numele, adresa şi numărul de telefon ale angajatorului. Pentru studenţi, numele şi adresa 

insituţiei de învăţământ 

 

 

 

 

 

Foto 

 

  
  Ambasciata d’Italia 

  BUCAREST 



 

21. Scopo del viaggio / Principalul scop al călătoriei:  

  Ricongiungimento Familiare/Familiare al Seguito / Reîntregirea familiei /”Familiare al Seguito”     

 Motivi Religiosi / Motive religioase  Sport / Sport  Missione / Misiune  

 Diplomatico / Diplomatic         Cure Mediche / Îngrijiri medicale  Studio/ Studiu  

 Adozione / Adopţie   Lavoro subordinato / Muncă subordonată   

 Lavoro autonomo / Muncă autonomă  Di altro tipo (precisare) / Altele (specificaţi)……………………… 

 

22. Città di destinazione / Localitatea de destinaţie 

 

23. Eventuale stato membro di primo ingresso   

 Eventualul stat membru al primei intrări 

 

 

24.  Numero di ingressi richiesti  

Numărul de intrări solicitate: 

  

 Uno / Una    

 Due / Două  

 Multipli / Multiple 

25. Durata del soggiorno. Indicare il numero dei 

giorni (max 365 gg.) / Durata şederii. Indicaţi 

numărul de zile (maximum 365 zile) 

26. Visti Schengen rilasciati negli ultimi tre anni / Vize Schengen eliberate în ultimii trei ani 

  No / Nu 

 Si. Data/e di validità dal /   al / 

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

 

27. Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen  

 Amprente digitale prelevate anterior, în scopul solicitării unei vize Schengen  

  No / Nu    Si / Da         Data, se nota / Data, dacă se cunoaşte ...........................................................  

28. Numero del Nullaosta rilasciato ai fini del Ricongiungimento Familiare/Familiare al Seguito/Lavoro 

Subordinato (solo ove richiesto dalla normativa disciplinante il tipo di visto richiesto) /  

 Numărul Aurotizaţiei (Nullaosta) eliberate pentru Reîntregirea familiei/”Familiare al seguito”/Muncă 

subordonată (doar în cazul în care este cerut de normativul care reglementează tipul de viză cerut)  

 Rilasciata dal SUI di / Eliberată de către SUI din ………………...........................................  

 Valida dal / valabil de la……………………………… al / până la ………………………….. 

29. Data di arrivo prevista 

nell’area Schengen / Data 

preconizată pentru sosirea în 

spaţiul Schengen 

 

 

30. Data di partenza prevista dall’area Schengen (solo per i  visti aventi 

durata compresa tra i 91 ed i 364 gg.) / Data preconizată pentru 

părăsirea spaţiului Schengen (numai în cazul vizelor având durata 

cuprinsă între 91 şi 364 de zile) 

 

31. Cognome e nome della persona che ha richiesto il ricongiungimento o del datore di lavoro. Altriment i, 

nel caso di visto per Adozione. Motivi religiosi,  Cure Mediche, Sport, Studio, Missione: indirizzo di 

recapito in Italia. / Numele şi prenumele persoanei care solicită reîntregirea familiei sau ale angajatorului. 

În cazul vizelor de Adopţie, Motive religioase, Îngrijiri medicale, Sport, Studiu, Misiune: adresa la care veţi 

locui din Italia.  

 

 

 

Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle 

persone che  chiedono il ricongiungimento o del datore di 

lavoro / Adresa la care veţi locui şi adresa de e-mail a 

persoanei (persoanelor) care solicită reîntregirea familiei sau 

ale angajatorului 

 

 

 

Telefono e fax della o delle persone che  

chiedono il ricongiungimento o del datore di 

lavoro / Numărul de telefon şi de fax al 

persoanei (persoanelor) care solicită 

reîntregirea familiei sau ale angajatorului 

 

32. Nome e indirizzo dell’impresa/organizzazione che invita / 

Numele şi adresa societăţii/organizaţiei invitante 

 

 

 

Telefono e fax dell’impresa/organizzazione / 

Telefonul şi faxul societăţii/organizaţiei 

 

 

Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso 

l’impresa/ organizzazione / Numele, prenumele, adresa, telefonul, faxul şi adresa de e-mail ale persoanei de 

contact din cadrul societăţii/organizaţiei 

 

 



 

  

Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso della tassa corrisposta. 

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

Sono informato/a del fatto e accetto che: la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, la rilevazione 

delle mie impronte digitali sono obbligatorie per l’esame della domanda di visto e i miei dati anagrafici che figurano nel presente 

modulo di domanda di visto, cosi come le mie impronte digitali e la mia fotografia, saranno comunicati alle competenti autorità italiane 

e trattati dalle stesse ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla mia domanda. 

Tali dati, così come i dati riguardanti la decisione relativa alla mia domanda o un'eventuale decisione di annullamento o revoca di un 

visto rilasciato, saranno inseriti e conservati nel sistema informatico della Rappresentanza diplomatico consolare e del Ministero degli 

Affari Esteri. Tali dati saranno accessibili alle autorità nazionali competenti per i visti. Inoltre, saranno accessibili alle autorità 

Schengen competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne, alle autorità degli Stati membri competenti in materia di 

immigrazione e di asilo (ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio 

degli Stati membri e dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni), alle autorità degli 

Stati membri competenti ai fini dell'esame di una domanda di asilo. A determinate condizioni, i dati saranno anche accessibili alle 

autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di 

terrorismo e altri reati gravi.  

Sono informato/a del mio diritto di ottenere la notifica dei dati relativi alla mia persona registrati nel sistema informatico e del diritto 

di chiedere che i dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente 

vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la domanda mi informerà su come esercitare il mio diritto a 

verificare i miei dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come delle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione 

nazionale. 

L’autorità di controllo nazionale dei dati è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Dichiaro che tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che le dichiarazioni false comporteranno il  

respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso e comporteranno la richiesta di avvio di azioni giudiziarie da 

parte della Rappresentanza ai sensi della legislazione dello Stato (articolo 331 c.p.p.). 

La mera concessione del visto non dà diritto ad alcun tipo di risarcimento qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, 

paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen) e dell’articolo 4 del D.Lgs. 286/98 e per tali motivi mi 

venga rifiutato l'ingresso.  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardanti il rilascio dei visti, ai sensi 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 

33.  Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico   

 Cheltuielile de călătorie şi din timpul şederii solicitantului sunt suportate 

  

 del richiedente stesso / de către solicitant 

 

Mezzi di sussistenza / Mijloace de întreţinere 

 Contanti / Numerar 

 Traveller’s cheques / Cecuri de călătorie 

 Carte di credito / Cărţi de credit 

 Alloggio prepagato / Cazare plătită în avans 

 Trasporto prepagato / Transport plătit în avans 

 Altro (precisare) / Altele (specificaţi)………………... 

INDICAZIONE NON NECESSARIA NEL CASO DI 

VISTO PER:  

Ricongiungimento Familiare, Familiare al Seguito, Lavoro 

Subordinato/ Autonomo, Missione, Diplomatico, Adozione. 

NU ESTE NECESAR SĂ SPECIFICAŢI ÎN CAZUL ÎN CARE 

SOLICITAŢI O VIZĂ TIP:  

Reîntregirea familiei, “Familiare al Seguito”,  Muncă 

subordonată/ Autonomă, Misiune, Diplomatic, Adopţie. 

 del promotore (ospite, impresa, organizzazione), 

precisare / de către un sponsor (gazdă, societate, 

organizaţie), specificaţi ............... .................. ................ 

…………………………………………………………. 

 di cui alle caselle 31 o 32 / menţionat la rubricile 31 

sau 32.............................. .................... ……………….. 

……………………………………………………..….. 

 altro (precisare) / altele (specificaţi) …………………… 

………………………………………………………………… 
 

Mezzi di sussistenza / Mijloace de întreţinere 

  Contanti / Numerar 

  Alloggio fornito / Cazare asigurată 

  Tutte le spese coperte durante il soggiorno /  

 Toate cheltuielile asigurate pe durata şederii 

  Trasporto prepagato / Transport plătit în avans 

  Altro (precisare)/ Altele (specificaţi):…………………… 

   ………………………………………………………………… 

34.  Dati anagrafici del familiare che è cittadino UE, SEE o CH   

Datele personale ale membrului familiei care este cetăţean UE, SEE sau CH 

Cognome / Numele (de familie) Nome(i) / Prenumele 

Data di nascita /  

Data naşterii 

Cittadinanza / 

Cetăţenie 
Numero del documento di viaggio o della carta d’identità 
Numărul documentului de călătorie sau a cărţii de identitate 

 

35. Vincolo familiare con un cittadino UE, SEE o CH / Gradul de rudenie cu un cetăţean UE, SEE sau CH 

  coniuge / soţ/soţie   figlio/a / fiu/fiică  ascendente a carico / ascendent aflat în întreţinere 

36. Luogo e data / Locul şi data 37. Firma (per i minori, firma del titolare della potestà genitoriale/ 

tutore legale) / Semnătura (pentru minori, semnătura autorităţii 

parentale; tutorelui): 

 

  



Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu următoarele: colectarea datelor solicitate de prezentul formular de cerere şi fotog rafia mea şi, 

dacă este cazul, prelevarea amprentelor mele digitale, sunt obligatorii pentru examinarea cererii de viză ş i toate datele personale care 

figurează în formularul de cerere pentru viză, precum şi fotografia şi amprentele mele digitale vor fi puse la dispoziţia autorită ţilor 

competente italiene şi procesate de aceste autorităţi, pentru a se putea lua o hotărâre asupra cererii mele de viză.  

Aceste date, precum şi datele privind decizia luată cu privire la cererea mea de viză sau decizia de anulare sau de revocare a unei vize 

eliberate se vor introduce şi păstra în sistemul informatic al Reprezentanţei diplomatice şi consulare şi a Ministerului Afac erilor Externe. 

Aceste date vor fi accesibile autorităţilor naţionale competente în domeniul vizelor. De asemenea, vor fi acces ibile autorităţilor Schengen 

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

azil (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), autorităţilor statelor membre competente în examinarea 

cerererilor de azil. În anumite condiţii, datele vor fi, de asemenea, disponibile autorităţilor desemnate din statele membre şi Europol în 

scopul prevenirii, identificării şi anchetării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave. 

Am luat la cunoştinţă faptul că am dreptul de a obţine notificarea datelor care mă privesc şi care sunt înregistrate în sistemul informatic şi 

de a solicita corectarea celor inexacte şi ştergerea celor prelucrate ilegal. La solicitarea mea expresă, autoritatea care îm i examinează 

cererea mă va informa asupra modului în care îmi pot exercita dreptul de a-mi verifica datele personale, de a le corecta sau de a le şterge, 

precum şi asupra căilor de atac prevăzute în acest sens de legislaţia naţională.  

Autoritatea de control naţională de supraveghere a datelor se numeşte “Garante per la Protezione dei Dati Personali” (Garantul pentru 

Protectia Datelor Personale). 

Declar, în deplină cunoştinţă de cauză, că toate informaţiile furnizate de mine sunt corecte şi complete şi că am fost inform at că orice 

declaraţie falsă din partea mea va atrage refuzul cererii de viză sau anularea vizei, dacă a fost deja eliberată, precum ş i iniţierea din 

partea Reprezentanţei diplomatice a acţiunilor în justiţie, în conformitate cu legislaţia statului (articolul 331 din Codul d e Procedura 

Penală). 

Simplul fapt că a fost acordată o viză nu dă dreptul la niciun fel de despăgubiri în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 562/2006 (Codul Frontierelor Schengen) şi de articolului 4 din Decretul -Lege 286/98 şi 

din aceste motive îmi poate fi refuzată intrarea pe teritoriul statului. 

 

Subsemnatul declara ca a citit nota informativa privind protectia datelor personale care privesc eliberarea vizelor, dupa cum prevede 

Regulamentul General despre Protectia Datelor (UE) 2016/679. 
 

ANNOTAZIONI (riservato all’Ufficio) / NOTE (rezervate administratiei) 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

Luogo e data / Localitatea şi data Firma (per i minori firma del titolare della potestà genitoriale/tutore legale) 

Semnătura (pentru minori, semnătura autorităţii parentale/tutorelui): 

 

 

 


