FORMULAR DE VIZĂ
IMPORTANT! Vă rugăm să tipăriŃi sau scrieŃi cu litere mari utilizănd pix
Declar, că toate datele prezentate de mine sunt complete şi adevărate.Sunt informat că orice date false pot să ducă la respingerea
acordării vizei sau la anularea vizei deja eliberate, ca şi la altfel de acŃiuni prevăzute de legislaŃia FederaŃiei Ruse.Mă oblig, cu viza
acordată, să părăsesc teritoriul Rusiei în terminul valabilităŃii vizei.Sunt informat că viza acordată nu îmi dă drept pentru intrarea în mod
automat în Rusia.În cazul în care intrarea mea va fi refuzată nu voi cere compensaŃii.
1. CetăŃenie(Dacă aŃi avut cetăŃenia URSS sau Risiei, când si cum aŃi pierdut-o)

7. Scopul plecării
8. Categoria vizei

2. Numele(сonform paşaportului)

9. Număr de intrări
1

3. Prenumele(сonform paşaportului)

2

10.Data intrării

Viză multiplă

11.Data ieşirii
(ziua/luna/anul)

4. Data naşterii(ziua/luna/anul)

5. Sex

M

F

12. Câte ori aŃi fost în Rusia
Data ultimei călătorii în Rusia

6. Nr. Paşaportului
Data eliberării

Data expirării

(ziua/luna/anul)

(ziua/luna/anul)

de la

(ziua/luna/anul)

(ziua/luna/anul)
pâna la

13. Denumirea societăŃii unde mergeŃi (pentru turişti – denumirea societăŃii de turism şi numărul ei de referinŃă,vize de afaceri – denumirea societăŃii primiŃitoare şi localitate,vize
private – nume şi prenume persoanei care va primeşte şi adresa ei de domiciliul)

14. Traseul(denumirea localităŃilor)

15. AveŃi asigurarea medicală valabila pe teritoriul FederaŃiei Ruse?
da

Ce fel de document?

nu

16. Copii pâna la 16 ani inscrişi în paşaportul Dvs. şi care pleacă cu Dvs.
NumelePrenumeleData naşterii

(ziua/luna/anul),

nu

Adresa domiciliului

17. Alte nume dacă le aŃi avut?(înainte de căsătorie, pseudonime şi a.m.d.)
18. Adresa domiciliului Dvs., nr. telefonului, nr. faxului, e-mail
Locul pentru
poza

19. Locul naşterii (Dacă Dvs. AŃi fost născut în Rusia, indicaŃi când şi la ce Ńara aŃi plecat)

20. Locul de muncă sau studiilor, funcŃie (adresă, nr. telefonului, nr. faxului, e-mail)
Sunt de acord că datele mele personale vor fi
tratate şi transmise electronic în scopul luărui
deciziei privind acordarea vizei

21. Rudele Dvs. în Rusia (Numele, grad de rudenie, date naşterii, adresa domiciliului)
Data (ziua/luna/anul), Semnătura

da

