REGIM VIZA PENTRU CETATENI MOLDOVENI - EGIPT
Sursa: https://www.viza.md/content/regim-cu-vize-2?country=282
Pentru a calatori in Egipt, cetatenii Republicii Moldova trebuie sa solicite viza de intrare la Ambasada Egiptului din Bucuresti.
Pentru a obtine viza de scurta sedere (care sa nu depaseasca termenul de 90 de zile), urmeaza sa depuna la Sectia Consulara
(documente necesare in cazul calatoriei cu scop turistic):
1. Copia pasaportului, valabil cel puţin inca sase luni de la data expirarii vizei.
2. Copia paginii care contine datele de identificare din pasaport.
3. 2 fotografii color, tip pasaport, facute pe fundal deschis.
4. Asigurare de sanatate si accident.
5. Formularul de cerere, completat lizibil si integral cu caractere latine.
6. Adeverinta de la locul de munca din partea angajatorului sau orice alta dovada despre activitatea solicitantului de viza, care
trebuie sa contina salariul, scopul, perioada calatoriei.
7. Daca solicitantul este student/elev, trebuie depuse certificatul de la locul de studii si carnetul de student in original si copie.
8. Copia rezervarii de bilet tur-retur.
9. Copia confirmarii din partea hotelului despre rezervarea care trebuie sa contina datele de contact. Daca persoana a apelat la
o agenţie de turism, se va prezenta de asemenea voucherul turistic in original si copie, precum si contractul cu aceasta.
10. Dovada detinerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de calatorie (certificat bancar sau
extras de cont bancar in original).
In dependenta de scopul calatoriei, urmeaza a fi depuse suplimentar documente justificative privind scopul calatoriei şi
certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare.
Informatie suplimentara:
Unele categorii de cetateni moldoveni pot obtine viza la sosire, fiind scutiti de obligativitatea obtinerii unei vize in prealabil:
1. cetatenii de sex masculin, toate categoriile de varsta; Taxa: 10 EUR pentru barbati
2. cetatenii de sex feminin: pana la 15 ani si incepand cu 35 de ani; Taxa: 20 EUR pentru femei cu varsta de peste 35 de ani
Cetatenii de sex feminin din Republica Moldova, cu varsta cuprinsa intre 15 şi 35 de ani, trebuie sa obtina viza inainte de
sosire. Taxa: 60 EUR.
Atentie!
Ambasada Republicii Arabe Egipt nu recomanda cetatenilor moldoveni sa plece spre Egipt fara o viza obtinuta in
prealabil, intrucat acestora li se poate refuza intrarea pe teritoriul Egiptului.
➢ Termenul de perfectare a vizei este de 7 zile.
➢ Termenul de depunere a setului de acte: cu minim 2 saptamani pana la calatorie
Pasaportul si documentele ce il inlocuiesc trebuie sa fie valabile cel putin inca 6 luni dupa data sosirii.
AMBASADA REPUBLICII ARABE EGIPT ÎN ROMANIA
Adresa Cancelariei: B-dul Dacia Nr.67, Sector 1
Adresa Sectiei Consulare: Str. Polona 33
Telefon: (0040-21) 211 09 38, 211 09 39
Fax: (0040-21) 210 03 37
E-mail: embassy.bucharest@mfa.gov.eg
Program de lucru: luni-vineri 10:00 - 12.00; 14:00 - 15:00
Serviciul de vize: luni-joi 10:00 - 14:30

REGIM VIZA PENTRU CETATENI MOLDOVENI - TURCIA
Sursa: https://viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C8%99edere-tip-c-32?country=426
Incepand cu data de 1 iunie 2014, cetatenii Republicii Moldova, care detin un pasaport simplu sau biometric valabil, sunt
scutiti de obligativitatea detinerii unei vize pentru a intra, iesi, tranzita si ramane temporar pe teritoriul Republicii Turcia,
pentru o perioada de pana la 90 de zile in decurs de 6 luni de la data primei intrari.
IMPORTANT:
➢ Cetatenii Republicii Moldova care vor dori sa calatoreasca in Turcia trebuie sa detina un pasaport cu termen de
valabilitate de cel puţin 60 de zile, suplimentar datei preconizate pentru iesirea din tara.
AMBASADA REPUBLICII TURCIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Sectia Consulara: str. Valeriu Cupcea 60;
Telefon: 022 509 - 100
Fax: 022 509 - 119 / 022 225 528
Email: embassy.kishinev@mfa.gov.tr
Program primire: luni - vineri 09:00 - 12:00
Consultatie telefonica: 14:00 - 18:00

REGIM VIZA PENTRU CETATENI MOLDOVENI - TUNISIA
Sursa: https://viza.md/content/moldovenii-pot-c%C4%83l%C4%83tori-f%C4%83r%C4%83-vize-%C3%AEn-tunisia
Republica Tunisiana a abolit regimul de vize pentru cetatenii Republicii Moldova - despre aceasta informează Ministerul
Afacerilor Externe si Integrarii Europene al RM.
Astfel, incepand cu data de 1 decembrie 2014, cetatenii Republicii Moldova, titulari ai paşapoartelor simple şi biometrice, sunt
scutiţi de obligativitatea de a detine viza pentru a intra, tranzita si ramane temporar pe teritoriul Tunisiei, pentru o perioada de
pana la 90 de zile in decurs de 6 luni de la data primei intrari.
Guvernul Republicii Tunisiene a adoptat o decizie in acest sens la data 28 noiembrie 2014.
Normele de călătorie si cele privind valabilitatea documentelor sunt similare rigorilor de călătorie in statele din spatiul
European.
IMPORTANT:
➢ Cetatenii Republicii Moldova care vor dori sa calatoreasca in Tunisiaa trebuie sa detina un pasaport cu termen de
valabilitate de cel puţin 6 luni, suplimentar datei preconizate pentru iesirea din tara.

