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Cancelaria Consulara

AFACERI
(cetateni straini rezidenti in Romania)
Informatii generale
Va rugam sa retineti ca viza Schengen permite sederea pe teritoriul statelor Schengen
pentru o perioada de maximum 90 de zile in fiecare semestru.
- Pasaport eliberat in ultimii 10 ani, cu cel putin 2 pagini libere, cu valabilitate de cel putin 3 luni peste durata vizei si o copie a
tuturor paginilor utilizate;
- Toate pasapoartele anterioare (valabile si expirate);
- Permis de sedere in Romania - sa fie valabil cel putin 3 luni peste durata vizei (original + fotocopie);
- Permisul de munca in Romania (original + fotocopie) - in cazul in care se detine;
- Formularul de cerere de viza, disponibil gratuit, completat corect si integral cu majuscule si semnat de catre solicitant;
- O fotografie recenta (tip pasaport, color, pe un fond alb, de 3,5 x 4,5 cm.);
-

Invitatie din partea companiei italiene, cu antetul firmei, folosind formularul pus la dispozitie de Biroul de Vize și in care
precizeaza:
- Data de intrare, intervalul de timp de valabilitate necesar si numarul de zile;
- Activitatile care vor fi efectuate in Italia (ex.: Fabrici de vizitat, stagii de afaceri fara plata, comenzi echipamente, etc.) si
indicarea localitiilor pe care intentionati să le vizitați;
- Semnatura unui reprezentant legal trebuie sa fie lizibila și completa.
La invitatie se ataseaza certificatului constatator al societatii („Visura camerale”) de dată recentă (90 de zile) si copia actului de
identitate al persoanei care semneaza invitatia (paginile cu datele personale si semnatura). Invitatia trebuie să fie neaparat
trimisa (in original) direct persoanei si/sau societatii in cauza.

- Indicarea mijlocului de transport utilizat (rezervarea sau biletului dus/intors. In cazul in care calatoria este efectuata cu un
vehicul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
• certificatul de inmatriculare a vehiculului (original + fotocopie);
• asigurarea internationala a vehiculului (Cartea Verde) in original si copie;
• permisul de conducere al solicitantului (original + fotocopie);
• contractul de inchiriere original si o copie, in cazul in care este inchiriat vehiculul (original + fotocopie);
• in cazul in care doriti sa calatoriti cu o masina care nu este proprietatea solicitantului, trebuie sa prezentati procura notariala
din partea proprietarului vehiculului. In cazul in care vehiculul este detinut de o societate – este necesara o procura pe hartia
cu antet din partea societatii.
-

Document care sa dovedeasca disponibilitatea unor mijloace suficiente de subzistenta pentru durata calatoriei si sedere, de ex.
extrasul de cont bancar (ultimele trei luni), cecuri de calatorie pe numele solicitantului de viza, sau garantia bancara din partea
invitantului in favoarea unui cetatean strain, Card de credit cu declaratia bancii cu privire la limita de credit, in acord cu
prevederile directivei Ministerul de Interne la 1 martie 2000 (conform Tabelului de mai jos);
Durata calatoriei

DE LA 1 LA 5 ZILE
DE LA 6 LA 10 ZILE
DE LA 11 LA 20 ZILE
PESTE 20 ZILE

-

Suma fixa
Suma zilnica de persoana
Suma fixa +
Suma zilnica de persoana
Suma fixa +
Suma zilnica de persoana

Numarul participantilor la calatorie
Un participant
Doi sau mai multi participanti
Euro
Euro
269,60
212,81
44,93
26,33
51,64+
25,82+
36,67
22,21
206,58+
118,79+
27,89
17,04

Asigurare medicala (original + fotocopie) emisa in Romania sau in Italia, valabila pentru intreg teritoriul Statelor Schengen si pe
toata perioada calatoriei. Acoperirea minima este de minimum 30.000 de euro.
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Solicitantul de viza trebuie sa demonstreze situatia socio-economica, care va permite acestui Birou sa evalueze intentia de a se
intoarce in tara:
•

daca este patron:
- Certificat care sa ateste calitatea de operator economic: “Certificat constatator” eliberat de Registrului Comertului,
original, de data recenta;
- Actul constitutiv al societatii (original + fotocopie);
- Certificat di inregistrare (original + fotocopie).

•

daca este angajat:
- Certificat care sa ateste calitatea de operator economic: “Certificat constatator” eliberat de Registrului Comertului,
original, de data recenta;
- Actul constitutiv al societatii (original + fotocopie);
- Certificat di inregistrare (original + fotocopie).
- contract de munca (original + fotocopie);
- declaratia angajatorului – este necesara prezentarea unei adeverinte din partea angajatorului, redactata pe hartie cu
antet, specificandu-se adresa si numarul de telefon al societatii, continand datele personale ale angajatului, data
angajarii, functia pe care este angajat si salariul lunar. Declaratia trebuie sa fie semnata de catre Seful de personal
sau de o persoana din conducere si sa aiba stampila societatii (Declaratia trebuie sa fie emisa cu cel mult o luna
inainte de data prezentarii documentelor).

Timpul de procesare al vizei depinde de nationalitatea pe care o aveti si poate dura de la cateva zile la cateva saptamani. Se
recomanda obtinerea informatiilor cu suficient timp inaintea calatoriei, cererea trebuie depusa cu cel putin 15 zile si cu cel mult trei
luni inainte de plecare.
Taxa este 60 €. Acesta se achita in momentul depunerii documentelor, in numerar, in Lei la cursul de schimb stabilit de
Ambasada. Taxele achitate nu se restituie.
Toate documentele se prezinta in original si fotocopie. Documentele depuse nu vor fi returnate.
Personalul competent poate solicita documentatie suplimentara, in momentul depunerii sau ulterior. Depunerea cererii nu da
nici un dreptul la obtinerea vizei.
Detinerea unei vize nu da dreptul irevocabil de a intra pe teritoriul Schengen. Politia de Frontiera poate, printre altele, sa refuze
intrarea pe teritoriu in cazul in care nu puteti justifica scopul si conditiile sederii prevazute, si/sau nu aveti mijloace suficiente de
subzistenta.

