
Pentru urmatoarele categorii de persoane, solicitarea adresata reprezentantelor diplomatice sau 

oficiilor consulare nu mai primeste avizul Inspectoratului General pentru Imigrari. Astfel, daca va 

regasiti in lista de mai jos, termenul de solutionare al vizei va fi mai scurt cu 7 zile lucratoare:  

- strainii casatoriti cu cetateni romani;  

- strainii copii minori ai cetatenilor romani;  

- strainii posesori ai unui permis de sedere valabil in unul dintre statele membre ale Uniunii 

Europene, Spatiului Economic European sau in statele parti la Acordul Schengen, fara ca 

valabilitatea vizei sa depaseasca valabilitatea permisului de sedere;  

- strainii posesori ai unui permis de sedere valabil in state pentru ai caror cetateni nu exista 

obligativitatea vizei de intrare in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic 

European sau in statele parti la Acordul Schengen;  

- strainii care au aplicate in documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale 

Uniunii Europene, Spatiului Economic European, ale statelor parti la Acordul Schengen sau ale 

statelor pentru ai caror cetateni nu exista obligativitatea vizei de intrare in aceste state. Viza 

romana nu poate depasi valabilitatea acestei vize;  

- străinii care urmează să vină în România în scop de afaceri, la solicitarea autorităţilor 

administrative, precum şi a societăţilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care sunt înscrise pe listele contribuabililor la bugetul de stat, 

stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul 

Oficial al României, şi care îşi asumă, printr-o scrisoare de garanţie adresată în original Centrului 

Naţional de Vize, obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de 

executare a măsurilor de îndepărtare; 

- strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop de vizita, la solicitarea misiunilor diplomatice sau 

oficiilor consulare straine acreditate in Romania;  

- strainii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, in scris, la misiunile diplomatice sau oficiile 

consulare, din partea autoritatilor publice centrale ori a camerelor de comert straine;  

- persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul Naţional de Vize din partea 

următoarelor instituţii din România: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul, Guvernul şi alte 

autorităţi publice centrale şi locale, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului 

Bucureşti, precum şi cele teritoriale şi a prefecturilor, care îşi asumă obligaţia suportării cheltuielilor 

privind asistenţa materială, medicală şi a celor de executare a măsurilor de îndepărtare, printr-o 

scrisoare de garanţie transmisă în original; 

- soferii de TIR;  

- personalitatile din diaspora romaneasca si descendentii acestora ;  

- părinţii elevilor sau studenţilor străini acceptaţi la studii în România, care sosesc în vederea 

primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării unui document apostilat, sau, după caz, 

supralegalizat, eliberat de autorităţile din statul de origine car e să ateste legătura de rudenie.  

- străinii care urmează să vină în România la solicitarea unei persoane juridice de interes public, 

care funcţionează în mod legal şi care îşi asumă obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa 

materială, medicală şi a celor de executare a măsurilor de îndepărtare, printr-o scrisoare de 

garanţie adresată în original Centrului Naţional de Vize. 

 


