INSTRUCŢIUNI PENTRU PROGRAMUL DIVERSITY VISA 2017
(DV-2017)
Prezentare generală a programului
Programul de imigrare “Diversity Visa” mandatat de Congresul S.U.A. este administrat anual de
Departamentul de Stat. Secţiunea 203(c) a Legii de Imigrare şi Naturalizare (INA) stabileşte o clasă de
imigranți cunoscută ca “diversity immigrants” din ţările cu rate mici de imigrare în Statele Unite de-a lungul
istoriei. Pentru anul fiscal 2017, vor fi disponibile 50.000 de vize DV (“diversity visas”). Nu se percepe
nicio taxă de înregistrare în programul DV.
Participanţii care sunt selecţionaţi de loterie (“selectees”) trebuie să îndeplinească cerinţe simple, dar stricte,
pentru a se putea califica pentru o viză DV. Persoanele selecţionate sunt alese printr-o tragere la sorţi
aleatorie făcută de un computer. Vizele DV sunt distribuite pe şase regiuni geografice şi nicio ţară nu poate
primi într-un an mai mult de şapte la sută din numărul total de vize DV.
Pentru DV-2017, persoanele născute în următoarele ţări nu se califică să participe, deoarece mai mult de
50.000 de nativi ai acestor ţări au imigrat in Statele Unite în ultimii cinci ani:
Bangladesh, Brazilia, Canada, China (continentală), Columbia, Republica Dominicană, Ecuador, El
Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexic, Nigeria, Pakistan, Peru, Filipine, Coreea de Sud, Marea
Britanie (cu excepţia Irlandei de Nord) şi teritoriile sale dependente, şi Vietnam.
Persoanele născute în Regiunea Administrativă Specială Honk Kong, Regiunea Administrativă
Specială Macau şi Taiwan se califică.
Schimbări în acest an în ceea ce priveşte ţările care se califică: Niciuna.

Criterii de calificare
Cerinţa #1: Persoanele născute în ţările ai căror nativi se califică pot participa.
Dacă nu sunteţi născut(ă) într-o ţară care se califică, mai există alte două mijloace prin care vă puteţi califica
să participaţi.


Soţul/Soţia s-a născut într-o ţară care participă? Dacă da, puteţi face apel la ţara în care s-a născut
soţul/soţia, cu condiţia ca atât dvs. cât şi soţul/soţia să fiţi menţionaţi pe cererea de participare
selecţionată, să primiţi vize DV, şi să intraţi simultan în Statele Unite.



Dvs. v-aţi născut într-o ţară ai căror nativi nu se califică, dar în care niciunul din părinţii dvs. nu este
născut sau nu a locuit legal la data la care v-aţi născut? Dacă da, puteţi face apel la ţara în care s-a
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născut unul din părinţii dvs., dacă este o ţară ai căror nativi se califică pentru programul DV-2017.
Pentru mai multe informaţii, vezi Întrebări Frecvente.
Cerinţa #2: Fiecare solicitant principal DV trebuie să îndeplinească cerinţa programului DV de
educaţie/experienţă în muncă având:


cel puțin diplomă de bacalaureat sau echivalentul educaţiei liceale în S.U.A., definit ca absolvirea
absolvirea a 12 clase elementare şi secundare,

SAU


doi ani de experienţă în muncă în ultimii cinci ani într-o ocupaţie care presupune cel puţin doi ani de
pregătire profesională sau experienţă pentru a profesa. Pentru a determina calificarea pe baza
experienţei în muncă se va folosi baza de date O*Net Online a Departamentului Muncii al S.U.A.

Pentru mai multe informaţii despre criteriul de calificare pe baza experienţiei în muncă, vezi Întrebări Frecvente.

Nu depuneţi o cerere de înregistrare în programul DV decât dacă îndepliniţi ambele cerinţe.
Perioada de înregistrare
Înregistrările în programul DV-2017 trebuie transmise electronic la www.dvlotery.state.gov de la amiază, ora de
vară a coastei de est (EDT) (GMT-4), a zilei de joi, 1 octombrie 2015, şi amiază, ora de iarnă a coastei de est
(EST) (GMT-5), a zilei de marți, 3 noiembrie 2015. Nu aşteptaţi până în ultima săptămână a peroadei de
înregistrare pentru a participa, deoarece cererea mare poate conduce la întârzieri ale accesului la pagina de
internet. Nu vor fi accpetate înregistrări întârziate sau pe hârtie. Legea permite numai o singură înregistrare de
către sau pentru fiecare persoană transmisă în perioada de înregistrare. Departamentul de Stat foloseşte o
tehnologie sofisticată pentru a detecta înregistrările multiple. Solicitanţii principali cu mai mult de o
înregistrare vor fi descalificaţi.
Completarea Cererii dvs. de Înregistrare Electronică în Programul DV-2017
Transmiteţi online la www.dvlottery.gov Formularul de Înregistrare Electronică (formularul de înregistrare EDV sau DS-5501). Înregistrările incomplete nu vor fi acceptate. Nu există nicio taxă de participare în
programul DV.
Vă sfătuim cu tărie să completaţi singur formularul de participare, fără niciun “consultant de viză”, „agent de
viză”, sau alt intermediar care să vă ajute. Dacă totuşi o persoană vă ajută, dvs. trebuie să fiţi prezent atunci
când se completează cererea pentru a putea da răspunsurile corecte la întrebări şi a obţine pagina de confirmare
şi numărul de confirmare. Fără aceste informaţii, nu veţi putea accesa sistemul online care vă va informa despre
statutul înregistrării dvs. Fiţi cu băgare de seamă dacă altcineva se oferă să păstreze aceste informaţii în locul
dvs. Dvs. ar trebui să păstraţi accesul la contul de email listat în aplicația dvs. E-DV. Pentru mai multe
informaţii despre fraude legate de programul DV, vezi secţiunea Întrebări Frecvente.
După ce aţi transmis cererea de înregistrare completă, veţi vedea o pagină de confirmare conţinând numele dvs.
şi un număr de confirmare unic. Tipăriţi această pagină de confirmare pentru evidenţele dvs. Începând cu 3
mai 2016, veţi putea verifica statutul înregistrării dvs. întorcându-vă la pagina www.dvlottery.state.gov, la
Entrant Status Check (Verificarea Statutului Înregistrării), şi introducând numărul unic de confirmare şi datele
personale. Trebuie să folosiți Entrant Status Check pentru a verifica dacă ați fost selecționat pentru programul

2

DV-2017, și pentru a afla data de programare la interviul de viză de imigrare. Guvernul S.U.A. nu vă va
informa în mod direct. Entrant Status Check este singura modalitate de a afla informații despre cum să
procedați mai departe cu solicitarea dvs. de viză. Pentru mai multe informaţii despre procesul de selecţie, vă
rugăm revedeţi Întrebări frecvente.
Pentru completarea cererii dvs. de înregistrare E-DV, trebuie să furnizaţi următoarele informaţii:
1.

Nume – nume de familie, primul prenume, al doilea prenume - la fel ca în paşaportul dvs.

2.

Sexul – masculin sau feminin.

3.

Data nașterii – zi, lună, an.

4.

Oraşul în care v-aţi născut.

5.

Ţara în care v-aţi născut – Folosiţi numele ţării care este utilizat în prezent pentru locul în care v-aţi
născut.

6.

Ţara de calificare pentru programul DV – Ţara dvs. de calificare va fi în mod normal aceeaşi cu ţara în
care v-aţi născut. Ţara dvs. de calificare nu reprezintă ţara în care locuiţi. Dacă v-aţi născut într-o ţară
care nu participă în programul DV, vă rugăm să revizuiţi Întrebări frecvente. şi să vedeţi dacă există o
altă modalitate pentru a vă califica.

7.

Fotografia (fotografiile) pentru înregistrare – Fotografii recente (realizate în ultimele șase luni de zile)
pentru dvs., soţ/soţie, şi toţi copiii listaţi în cererea de participare. Vezi Transmiterea unei Fotografii
Digitale pentru specificaţii tehnice şi de compoziţie. Nu aveţi nevoie să includeţi o fotografie pentru
soţul/soţia sau copilul care este deja cetăţean american sau rezident permanent, dar nu veţi fi penalizat
dacă o veţi face.
Fotografiile de grup nu vor fi acceptate, trebuie să transmiteţi o fotografie pentru fiecare persoană.
Înregistrarea dvs. va fi descalificată sau viza va fi refuzată dacă fotografiile nu sunt realizate în ultimele
șase luni, au fost modificate de oricare manieră, sau nu întrunesc specificaţiile explicate mai jos. Vezi
Transmiterea unei Fotografii Digitale pentru mai multe informaţii.

8.

Adresa de corespondenţă –

9.

Ţara unde locuiţi în prezent.

10.

Numărul de telefon (opţional).

11.

Adresa de e-mail – furnizaţi o adresă de e-mail la care aveţi acces direct. Dacă înregistrarea dvs. va fi
selecţionată şi veţi răspunde înştiinţării din Entrant Status Check, veţi primi ulterior un mesaj prin e-mail
de la Departamentul de Stat prin care sunteţi înştiinţat că informaţii specifice despre interviul de viză de
imigrare sunt disponibile în Entrant Status Check. Departamentul de Stat nu vă va trimite niciodată un

Nume
Adresa (strada, număr, bloc, apartament)
Oraşul/Comuna
Judeţul
Codul Poştal
Ţara
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e-mail prin care să vă anunţe că aţi fost selecţionat în programul DV. Vezi Întrebări frecvente pentru mai
multe informaţii despre procesul de selecţie.
12.

Nivelul de educaţie cel mai înalt pe care l-aţi atins până în acest moment: (1) Doar şcoala generală, (2)
Liceu, fără diplomă, (3) Diplomă de bacalaureat, (4) Şcoală profesională, (5) Câteva cursuri universitare,
(6) Diplomă universitară, (7) Câteva cursuri post-universitare, (8) Diplomă de Master, (9) Câteva cursuri
post-universitare pentru doctorat, şi (10) Diplomă de Doctor (PhD). Vezi Întrebări frecvente pentru mai
multe informaţii despre cerinţele educaţionale.

13.

Statutul marital în prezent – Necăsătorit, căsătorit și soțul/soția NU ESTE cetățean american sau rezident
permanent al S.U.A., căsătorit și soțul/soția ESTE cetățean american sau rezident permanent al S.U.A.,
divorţat, văduv, sau separat legal. Introduceţi numele, data naşterii, sexul, oraşul/localitatea de naştere,
ţara de naştere a soţului/soţiei, şi o fotografie a soţului/soţiei care să întrunească aceleaşi specificaţii
tehnice ca şi fotografia dvs.
Omiterea înregistrării soţului/soţiei eligibil/e va conduce la descalificarea solicitantului principal DV şi
refuzul eliberării vizelor tuturor persoanelor din caz în momentul interviului de viză. Trebuie să listaţi
soţul/soţia chiar dacă intenţionaţi să divorţaţi înainte să solicitaţi viza. Soţul/soţia care este deja cetăţean
american sau rezident permanent al S.U.A. nu vor solicita şi nu vor putea primi viză, deşi nu veţi fi
penalizat dacă îi menţionaţi în cererea dvs. de înregistrare. Vezi Întrebări frecvente pentru mai multe
informaţii despre membrii familiei.

14.

Numărul copiilor – Listaţi numele, data naşterii, sexul, oraşul/localitatea de naştere, şi ţara de naştere
pentru toţi copiii în viaţă necăsătoriţi cu vîrsta sub 21 de ani, indiferent dacă locuiesc sau nu locuiesc cu
dvs. sau intenţionează să vă însoţească sau să vă urmeze în cazul în care veţi imigra în Statele Unite.
Transmiteţi fotografii individuale pentru fiecare din copiii dvs. folosind aceleaşi specificaţii tehnice ca şi
în cazul fotografiei dvs.
Fiţi sigur că includeţi:




toţi copiii naturali în viaţă;
toţi copiii adoptaţi legal în viaţă; şi,
toţi copiii vitregi în viaţă care sunt necăsătoriţi şi sub 21 de ani la data la care completaţi cererea
de înregistrare, chiar dacă dvs. nu mai sunteţi căsătorit cu părintele copilului, şi chiar dacă în
prezent copilul nu locuieşte cu dvs. şi/sau nu va imigra cu dvs.

Copiii căsătoriţi şi copiii cu vîrsta de peste 21 de ani la data la care completați cererea de înregistrare nu se
califică pentru programul DV. Totuşi, în anumite situaţii, legea americană “Child Status Protection Act”
protejează vârsta copiilor care împlinesc 21 de ani înainte de data eliberării vizei. Dacă înregistrarea dvs. în
programul DV este făcută înainte de împlinirea vârstei de 21 de ani a copilului necăsătorit, şi copilul împlineşte
21 de ani înainte de data eliberării vizei, există posibilitatea ca, din punct de vedere al procesării vizei, el/ea să
fie considerat/ă ca şi cum ar fi sub 21 de ani.
Un copil care este deja cetăţean american sau rezident permanent al S.U.A. nu se califică pentru viză DV; dvs.
nu veţi fi penalizat dacă îl veţi include sau dacă veţi omite să îl includeţi în cererea de înregistrare.
Omiterea înregistrării tuturor copiilor care se califică va conduce la descalificarea solicitantului principal şi
refuzul vizelor tuturor persoanelor din caz la data interviului de viză. Vezi Întrebări frecvente pentru mai multe
informaţii despre membrii familiei.
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Vezi Întrebări frecvente pentru mai multe informații despre completarea cererii de înregistrare în programul
DV-2017.
Selectarea participanţilor
Pe baza vizelor disponibile alocate pentru fiecare regiune şi ţară, participanţii vor fi selecţionaţi aleatoriu de
calculator dintre toate formularele de înregistrare calificate. Toţi participanţii în programul DV-2017 vor trebui
să acceseze pagina de web E-DV la Entrant Status Check folosind numărul unic de confirmare păstrat în urma
înregistrării online pentru a afla dacă înregistrarea lor a fost selecţionată în programul DV. Entrant Status
Check va fi disponibil pe pagina de web E-DV la adresa www.dvlottery.state.gov începând cu data de 3 mai
2016 şi cel puţin până la data de 30 septembrie 2017.
Dacă cererea dvs. de înregistrare este selecţionată, veţi fi direcţionat către o pagină de confirmare care vă va
furniza instrucţiuni în legătură cu ce aveţi de făcut în continuare. Entrant Status Check va fi SINGURUL mod
prin care persoanele selecţionate de computer vor fi înştiinţate de alegerea lor în programul DV-2017.
Departamentul de Stat nu va expedia scrisori de notificare prin poștă sau nu va înștiința persoanele selecționate
prin email. Ambasadele americane şi consulatele nu vor furniza lista persoanelor selecţionate. Persoanele care
nu au fost selecţionate vor fi de asemenea înştiinţate NUMAI prin intermediul Entrant Status Check. Sunteţi
puternic încurajat să accesaţi dvs. Entrant Status Check şi să nu vă bazaţi pe altcineva care să verifice în locul
dumneavoastră şi care să vă informeze.
Dacă sunteţi selecţionat, pentru a primi o viză DV ca să imigraţi în Statele Unite, dumneavoastră trebuie să
îndepliniţi cerinţele de calificare din punctul de vedere al legii americane. Aceste cerinţe pot creşte semnificativ
nivelul de control şi timpul necesar pentru procesarea persoanelor născute în anumite ţări listate în această
înştiinţare incluzând, dar nu numai, ţările identificate ca ţări sponsori de terorism.
Procesarea tuturor cererilor şi eliberarea vizelor DV persoanelor selecţionate care îndeplinesc cerinţele de
calificare şi membrilor de familie ai acestora trebuie realizate până la miezul nopţii a zilei de 30 septembrie
2017. Sub niciun motiv, vizele DV nu pot fi eliberate sau cererile de ajustare a statutului aprobate după această
dată, şi nici membrii familiei nu pot obţine vize DV după această dată pentru a urma solicitantul principal în
Statele Unite. Vezi Întrebări frecvente pentru mai multe informaţii despre procesul de selectare.
Transmiterea fotografiei (imagini) digitale
Puteţi efectua o fotografie digitală sau să scanaţi cu un scanner digital o fotografie recentă (realizată în ultimele
șase luni de zile) tipărită, atâta timp cât corespunde specificaţiilor tehnice şi de compoziţie descrise mai jos.
Testaţi fotografia dvs. accesând linkul de validare a fotografiei de pe website-ul E-DV, şi care furnizează
consultanţă tehnică adiţională despre compoziţia fotografiei şi dă exemple de fotografii care sunt sau nu sunt
acceptate.
Fotografiile trebuie sa aibă o adîncime de culoare de 24 biţi. Dacă folosiţi un scanner, setările trebuie sa fie
pentru modul de culoare 24-bit sau True Color. Vezi cerinţe adţionale de scanare mai jos.
Specificaţii de compoziţie


Poziţia Capului
o Persoana fotografiată trebuie să privească direct spre cameră.
o Capul persoanei fotografiate nu trebuie să fie înclinat spre spate, în jos sau lateral.
o Dimensiunea capului persoanei sau regiunea feţei (măsurată din creştetul capului, incluzând părul,
până la marginea bărbiei) trebuie să fie între 50% şi 69% din înălţimea totală a imaginii.
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o Înălţimea la care sunt poziţionaţi ochii (măsurată de la baza fotografiei până la nivelul ochilor)
trebuie să fie între 56% şi 69% din înălţimea totală a imaginii.
Model de fotografie digitală

Puteţi vedea aici modele de fotografii.
Fundal de culoare deschisă
o Persoana fotografiată trebuie să stea în faţa unui fundal neutru, deschis la culoare.
Focalizare
o Fotografia trebuie să fie focalizată.
Fără obiecte decorative
o Persoana fotografiată nu trebuie să poarte ochelari cu lentile închise la culoare sau alte obiecte
decorative care obturează faţa.
Fără acoperăminte sau pălării
o Acoperăminte sau pălării purtate din convingeri religioase sunt acceptate, dar
acoperământul nu poate obtura nicio porţiune a feţii. Nu pot fi purtate accesorii tribale sau
de alt fel pentru cap, care nu sunt în mod specific religioase prin natura lor. Fotografiile
personalului militar, aviatic sau de alt fel, care poartă pălării ale uniformei respective, nu
vor fi acceptate.
Specificaţii tehnice


Captarea unei imagini digitale noi: Dacă este luată o imagine digitală nouă, ea trebuie să
întrunească următoarele specificaţii:
Formatul fişierului:

Fişierul cu fotografia digitală trebuie să fie în formatul JPEG –
(extensia fişierului: jpeg).

Mărimea fişierului:

Mărimea maximă acceptată a imaginii va fi de 240 kilobiţi (240 KB).

Rezoluţia şi
Dimensiunea:

Dimensiunile minime acceptate sunt de 600 pixeli (lăţime) x 600
pixeli (înălţime). Dimensiunea imaginii în pixeli trebuie să aibă formă
pătrată (înălţimea trebuie să fie egală cu lăţimea).

Adâncimea de culoare:

Fotografia trebuie să fie color (24 bits per pixel). Fotografiile de
24-bit alb-negru sau 8-bit nu se acceptă.
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Dimensiunea:

Adâncimea de culoare:


(înălţime). Dimensiunea imaginii în pixeli trebuie să aibă formă pătrată
(adică înălţimea trebuie să fie egală cu lăţimea).
Fotografia trebuie să fie color (24 bits per pixel). Fotografiile de 24-bit
alb-negru sau 8-bit nu se acceptă).

Scanarea unei fotografii existente: Înainte de scanarea unei fotografii, asiguraţi-vă că aceasta
îndeplineşte specificaţiile de culoare şi compoziţie de mai sus. Scanaţi folosind următoarele
specificaţii ale scaner-ului.
Rezoluţia scanerului:

Scanaţi la o rezoluţie de cel puţin 300 dots per inch (dpi).

Formatul fişierului:

Fişierul cu fotografia digitală trebuie să fie în formatul JPEG.

Mărimea fişierului:

Mărimea maximă acceptată a imaginii va fi de 240 kilobytes (240KB).

Rezoluţia:

600 x 600 pixeli la 1200 x 1200 pixeli

Adâncimea de culoare:

24-bit color [Notă: Fotografiile alb-negru, monocrome sau în tonuri de gri
nu vor fi acceptate.]
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE
CALIFICARE
1. Ce înseamnă termenii “nativ” şi “alocare”?
Nativ se referă în mod obişnuit la o persoană născută într-o anumită ţară, indiferent de ţara unde persoana îşi are reşedinţa sau de
ţara al cărei cetăţean este. Nativ se referă de asemenea, la cineva îndreptăţit să fie alocat altei ţări decât cea în care s-a născut în
conformitate cu prevederile secţiunii 202(b) a Legii de Imigrare şi Naţionalitate.
Deoarece se fixează o limitare numerică asupra imigranţilor care intră dintr-o anumită ţară sau regiune geografică, fiecare persoană
este alocată unei ţări. Alocarea dvs. se referă la ţara în a cărei cotă sunteţi inclus. Țara dvs. de “calificare” va fi în mod normal ţara
în care v-aţi născut. Totuși, puteți să alegeți ca țară pentru calificare țara în care s-a născut soția dvs. sau puteţi fi “alocat” ţării în
care s-a născut oricare dintre părinţi, atâta vreme cât niciunul dintre părinţi nu s-a născut sau nu a fost rezident în ţara care nu
participă la program la data naşterii dvs. Acestea trei sunt singurele opțiuni de selectare a țării de calificare.
Listarea incorectă a unei ţări de „participare” sau „alocare” (de exemplu, una la care aplicantul nu poate să justifice cererea de
alocare), poate descalifica înregistrarea.
2. Pot să aplic şi dacă nu m-am născut într-o ţară care se califică în program?
Sunt două situaţii în care v-aţi califica să aplicaţi. Întâi, dacă soţul/soţia cu statut derivativ s-a născut într-o ţară care se califică,
dumneavoastră puteţi cere să fiţi alocat acelei ţări. Deoarece calificarea dumneavoastră se bazează pe soţul/soţia dumneavoastră,
vi se va elibera o viză de imigrare DV-1 numai dacă şi soţul/soţia dumneavoastră se califică şi i se eliberează o viză DV-2. Amândoi
trebuie să intraţi împreună în Statele Unite folosind vizele DV. În aceeaşi manieră, copilul minor dependent poate fi alocat ţării de
naştere a unuia dintre părinţi.
Al doilea, puteţi fi alocat ţării de naştere a oricăruia din părinţii dumneavoastră numai dacă niciunul din părinţii dumneavoastră nu
s-a născut sau nu a fost rezident în ţara în care v-aţi născut, la momentul naşterii dumneavoastră. Persoanele nu sunt considerate
rezidente ale unei ţări în care nu s-au născut sau s-au naturalizat, dacă se aflau acolo doar în vizită, la studii temporar în ţara
respectivă, sau staţionaţi tempoar pentru afaceri sau din considerente profesionale fiind angajat de o companie sau un guvern al
altei ţări, alta decât cea în care v-aţi născut.
Dacă solicitaţi o alocare alternativă prin una din situaţiile de mai sus, trebuie să furnizaţi o explicaţie pe formularul de înregistrare EDV la punctul #6.
Listarea incorectă a unei ţări de „participare” sau „alocare” (de exemplu, una la care aplicantul nu poate să justifice cererea de
alocare), poate descalifica înregistrarea.
3. De ce persoanele născute în anumite ţări nu se califică să participe la programul DV?
Vizele de imigrare DV sunt menite să ofere o oportunitate de imigrare persoanelor care nu provin din ţări cu o “rată ridicată de
admitere” în SUA. Legea defineşte ţări cu “rată ridicată de admitere” ca fiind acele ţări din care au emigrat în Statele Unite în
ultimii cinci ani un număr total de 50.000 de persoane în categoriile bazate pe legături de familie şi pe oferte de lucru. În fiecare an,
Biroul de Cetăţenie şi Servicii de Imigrare al SUA calculează cifrele corespunzătoare numărului de persoane care au imigrat şi care
şi-au ajustat statutul în S.U.A. pe baza legăturilor de familie şi a ofertelor de lucru pentru cei cinci ani precedenţi, pentru a identifica
acele ţări care sunt considerate cu “rată ridicată de admitere” şi ca o consecinţă, ai căror nativi nu se vor califica să participe în
programul anual Diversity Visa. Deoarece acest calcul se efectuează anual, lista ţărilor ai căror nativi se califică sau nu se califică se
poate modifica de la un an la altul.
4. Ce număr de vize în programul DV-2017 va merge către nativi din fiecare regiune geografică şi ţară care se califică în program?
Biroul pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare al Statelor Unite determină limitele regionale pentru fiecare an conform unei formule
prevăzute în secţiunea 203(c) a Legii de Imigrare şi Naţionalitate. Biroul pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare va anunţa aceste
numere odată ce încheie calculele. Numărul de vize care va fi eventual eliberat nativilor din fiecare ţară va
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depinde de limitele regionale stabilite, câte persoane aplică din fiecare ţară şi câţi dintre cei selecţionaţi se califică să primească
vize. Nu se pot elibera mai mult de şapte la sută din numărul total de vize nativilor din fiecare ţară.
5. Care sunt cerinţele pentru criteriul educaţional sau al experienţei profesionale?
Legea de imigrare a Statelor Unite şi reglementările cer ca fiecare aplicant DV să fie cel puţin absolvent de liceu, adică să aibă
diplomă de bacalaureat, sau să aibă cel puţin doi ani de experienţă în muncă, în ultimii cinci ani, într-o meserie care necesită cel
puţin doi ani de pregătire sau experienţă. Aplicanţii trebuie să fie absolvenţi de liceu, adică absolvenţi a douăsprezece clase
elementare şi secundare în S.U.A. sau, într-o altă ţară, absolvenţi ai unor cursuri formale elementare şi secundare comparabile cu
liceul în S.U.A. (diploma de bacalaureat). Numai cursurile formale îndeplinesc aceste cerinţe; cursurile prin corespondenţă sau
certificatele de echivalare nu sunt acceptate. Dovezile referitoare la educaţie sau la experienţa profesională trebuie prezentate
ofiţerului consular la data interviului pentru viza de imigrare.
6. Ce ocupaţii se califică în cadrul programului DV?
Pentru a determina calificarea pe baza experienţei profesionale, vor fi folosite definiţiile din baza de date a Departamentului
Muncii al Statelor Unite (DOL – Department of Labor) O*NET OnLine. Baza de date O*NET OnLine grupează experienţa
profesională în cinci „zone de lucru.” În timp ce multe ocupaţii sunt listate pe pagina de web a DOL, numai anumite ocupaţii
specificate se califică în programul DV. Pentru a vă califica în programul DV pe baza experienţei profesionale, trebuie ca în ultimii
cinci ani, cel puţin doi ani să fi lucrat într-o ocupaţie care este clasificată ca Pregătire Profesională Specifică (SVP) clasa 7.0 sau mai
mare.
Dacă nu îndepliniți criteriile de calificare educaționale sau pe baza experienței profesionale, înregistrarea dvs. va fi descalificată la
data interviului și nu veți putea primi vize nici dvs. nici membrii familiei dvs.
7. Cum găsesc ocupaţiile care se califică în baza de date O*NET OnLine a Departamentului Muncii ?
Când vă aflaţi pe pagina de Internet O*NET OnLine urmaţi aceşti paşi pentru a afla dacă ocupaţia dvs. se califică:
1.
La «Find Occupations» selectaţi «Job Family» din meniu;
2.
Parcurgeţi cu cursorul «Job Family», alegeţi un domeniu şi apăsaţi pe «GO»;
3.
Apăsaţi pe linkul ocupaţiei dvs. specifice.
4.
Selectaţi căsuţa «Job Zone» pentru a găsi numărul zonei de lucru şi gradul de pregătire profesională specifică.
Ca un exemplu, selecţionaţi ingineri aerospaţiali. În josul sumarului raportului care descrie această clasă de ocupaţii, sub
secţiunea Job Zone, veţi găsi zona de lucru 4, gradul de pregătire profesională specifică între 7.0 şi 8.0. Folosind acest exemplu,
ingineria aerospaţială este o ocupaţie care se califică.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi pagina de Internet Diversity Visa - List of Occupations.
8. Este o vârstă minimă pentru a aplica pentru programul DV?
Nu există o vârstă minimă pentru a aplica, dar cerinţa de a avea o diplomă de bacalaureat sau experienţă profesională pentru fiecare
solicitant principal la momentul la care face aplicaţia va descalifica efectiv majoritatea persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

COMPLETAREA ÎNREGISTRĂRII ELECTRONICE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DV
9. Când pot trimite înregistrarea mea?
Perioada de înregistrare pentru DV-2017 va începe la orele 12:00 la amiază, ora de vară a Coastei de Est a Statelor Unite
(EDT)(GMT-4) ale zilei de joi 1 octombrie 2015 şi se va încheia la orele 12:00 la amiază, ora de iarnă a Coastei de Est a Statelor
Unite (EDT)(GMT-5) ale zilei de marți 3 noiembrie 2015. În fiecare an, milioane de oameni trimit înregistrări. Stabilirea perioadei
de înscriere între aceste date dă posibilitatea celor selecţionaţi să fie anunţaţi în timp util şi acordă suficient timp solicitanţilor de
vize şi ambasadelor şi consulatelor noastre pentru a pregăti şi completa cazurile pentru eliberarea vizelor.
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Sunteţi încurajaţi să vă înscrieţi la începutul perioadei de înscriere. Cererea excesivă către sfârşitul perioadei de înscriere
poate încetini sistemul. Nicio cerere de înregistrare nu va fi acceptată după orele 12:00 la amiază, ora de iarnă a Coastei de Est a
Statelor Unite, ale zilei de marți 3 noiembrie 2015.
10. Mă aflu în Statele Unite. Pot participa la programul DV?
Da, un solicitant se poate afla în Statele Unite sau într-o altă ţară şi cererea de înregistrare poate fi trimisă de oriunde.
11. Pot să mă înregistrez numai o singură dată în cursul perioadei de înscriere?
Da, legea permite numai o cerere de înregistrare pentru sau în numele fiecărei persoane în cursul fiecărei perioadei de
înregistrare. Departamentul de Stat foloseşte o tehnologie sofisticată pentru a detecta înregistrările multiple. Dacă trimiteţi mai
mult de o cerere de înregistrare veţi fi descalificat.
12. Putem soţul/soţia mea şi cu mine să trimitem fiecare o cerere separată?
Da, un soţ şi o soţie pot fiecare să trimită o cerere dacă îndeplinesc cerinţele de calificare. Dacă oricare dintre ei este selecţionat,
celălalt este îndreptăţit să aplice ca dependent.
13. Ce membri de familie trebuie să includ pe cererea de înregistrare DV?
Soţ/Soţie: Trebuie să listaţi soţul sau soţia dumneavoastră indiferent dacă locuieşte sau nu împreună cu dumneavoastră sau dacă
intenţionează să imigreze în Statele Unite cu excepția cazului în care soţul/soţia dvs. este deja cetățean sau rezident permanent
al SUA. Dacă soţul/soţia este deja cetățean sau rezident permanent al SUA nu va avea nevoie și nu i se va elibera o viză, dar nu
veți fi penalizat dacă îl/o veți trece pe înregistrarea dvs. Trebuie să listaţi soţul/soţia chiar dacă în prezent sunteţi separaţi, cu
excepţia cazului în care sunteţi separaţi legal, (de exemplu: dacă există un acord scris recunoscut de tribunal sau o decizie a
tribunalului). Dacă sunteţi separaţi legal atunci nu trebuie să listaţi soţul/soţia, dar nu veţi fi penalizat dacă o faceţi. Dacă sunteţi
divorţat sau dacă soţul/soţia este decedat/ă, nu trebuie să treceţi numele fostului soţ/fostei soţii.
Copii: Trebuie să listaţi TOŢI copiii în viaţă care sunt necăsătoriţi şi au vârsta sub 21 de ani la data înregistrării, indiferent dacă
sunt copiii dumneavoastră naturali, copiii dumneavoastră vitregi (chiar dacă acum sunteţi divorţat de părintele acelui copil), copiii
soţului/soţiei dumneavoastră sau copiii pe care i-aţi adoptat în conformitate cu legile ţării dumneavoastră. Listaţi toţi copiii sub
21 de ani la momentul înregistrării dumneavoastră electronice, chiar dacă nu mai locuiesc cu dumneavoastră sau nu intenţionaţi
ca aceştia să emigreze în cadrul programului DV. Nu trebuie să treceţi copiii care sunt deja cetăţeni americani sau rezidenţi
permanenţi ai Statelor Unite, dar nu veţi fi penalizaţi dacă o faceţi.
Părinţii şi fraţii/surorile aplicantului nu se califică să primească vize DV ca dependenţi şi nu trebuie incluşi pe cererea de participare.

Dacă listaţi membri de familie pe cererea dvs. de participare, aceştia nu trebuie să aplice pentru viză sau să imigreze sau să
călătorească cu dvs. Totuşi, dacă omiteţi să includeţi un membru de familie eligibil pe cererea dvs. de participare şi ulterior îl
listaţi pe formularele de cerere de viză, cazul dvs. va fi descalificat şi niciunul dintre dvs. nu va putea primi viză. Aceasta se aplică
doar acelor persoane care erau membri de familie la data când cererea de participare a fost trimisă, nu celor dobândiţi ulterior.
Soţul/soţia dvs., dacă se califică să participe, poate să trimită o cerere de înregistrare separată chiar dacă este listată pe cererea
dvs. de participare, atîta timp cât ambele cereri de înregistrare includ detalii despre toţi dependenţii din familia dvs. (Vezi
întrebarea #12 de mai sus.)
14. Trebuie să trimit cererea de participare personal sau poate altcineva să o trimită în numele meu?
Sunteţi încurajat să pregătiţi şi să trimiteţi propria înregistrare, dar altcineva o poate trimite în numele dvs. Indiferent dacă vă
trimiteţi propria cerere de înregistrare sau un avocat, un prieten, o rudă sau altcineva o trimite în numele dvs., numai o singură cerere
poate fi trimisă în numele dumneavoastră. Dumneavoastră ca persoana care se înscrie în program sunteţi responsabil pentru a vă
asigura că informaţiile de pe cererea de înscriere sunt corecte şi complete; cererile de înregistrare care nu sunt corecte sau complete
pot fi descalificate. Persoanele care se înscriu în program trebuie să-şi păstreze numărul de confirmare unic pentru a putea verifica în
mod independent statutul înregistrării folosind Entrant Status Check la www.dvlottery.state.gov.
Participanții trebuie să-și păstreze posibilitatea de a accesa adresa de e-mail folosită la înregistrare online E-DV.
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15. Sunt deja înregistrat pentru o viză de imigrare într-o altă categorie. Pot să aplic şi pentru programul DV?
Da.
16. Când va deveni disponibil formularul E-DV online?
Vă puteţi înregistra online în timpul perioadei de înregistrare începând cu orele 12:00 la amiază, ora de vară a
Coastei de Est a Statelor Unite (EDT)(GMT-4) ale zilei de joi, 1 octombrie 2015 şi care se va încheia la orele 12:00 la amiază, ora de iarnă a
Coastei de Est a Statelor Unite (EDT) (GMT -5) ale zilei de marți, 3 noiembrie 2015.
17. Pot să descarc şi să salvez formularul de înregistrare E-DV într-un program de procesare de text sau alt program şi să îl
completez mai târziu?
Nu, nu veţi putea salva formularul într-un alt program pentru a îl completa şi trimite ulterior. Formularul E-DV este numai un
formular web. Trebuie să completaţi informaţiile şi să îl trimiteţi cât timp sunteţi conectat la internet.
18. Pot salva formularul electronic pentru a îl completa mai târziu?
Nu. Formularul E-DV este conceput pentru a fi completat şi transmis odată. Veţi avea şaizeci (60) de minute începând cu momentul
în care descărcaţi formularul pentru a îl completa până când transmiteţi cererea dvs. pe website-ul E-DV. Dacă depăşiţi limita celor
şaizeci de minute şi nu aţi trimis electronic cererea dvs. completată, orice informaţie existentă deja va fi eliminată. Sistemul elimină
orice înregistrare parţială pentru a nu fi identificată accidental ca duplicat al unei cereri ulterioare, complete. Citiţi instrucţiunile DV
în întregime înainte de a începe să completaţi formularul online, astfel încât să cunoaşteţi toate informaţiile de care veţi avea nevoie.
19. Nu am un scaner. Pot trimite fotografii cuiva în Statele Unite pentru a le scana, salva şi pentru a mi le trimite înapoi pentru a
le folosi pentru cererea mea electronică?
Da, atâta timp cât fotografia întruneşte cerinţele din instrucţiuni şi este transmisă electronic împreună cu şi în acelaşi timp cu
înregistrarea electronică E-DV. Trebuie să aveţi deja fişierul cu fotografiile scanate atunci când transmiteţi înregistrarea online; nu
poate fi transmis separat de înregistrarea electronică. Formularul electronic complet (fotografia şi aplicaţia împreună) poate fi
transmis electronic din Statele Unite sau din străinatate.
20. Conform procedurilor, sistemul poate respinge formularul meu E-DV dacă fotografiile nu îndeplinesc specificaţiile din
instrucţiuni. Pot retrimite cererea mea?
Da. Dacă fotografia/fotografiile nu au îndeplinit specificaţiile, cererea dvs. nu va fi acceptată de website-ul E-DV, deci nu veţi primi o
înştiinţare de confirmare. Totuşi, având în vedere natura imprevizibilă a internetului, s-ar putea să nu primiţi un mesaj de respingere
imediat. Dacă puteţi corecta fotografiile şi să retrimiteţi Partea Întâi sau Partea a Doua a formularului în interval de şaizeci (60) de
minute s-ar putea să transmiteţi cu succes cererea de înregistrare. Altfel, va trebui să reîncepeţi întregul proces. Puteţi încerca să
transmiteţi o cerere de înregistrare de câte ori este necesar până când o cerere completă este primită şi un mesaj de confirmare este
trimis. Odată ce aţi primit un mesaj de confirmare, cererea dvs. de înregistrare este completă şi NU trebuie să mai trimiteţi alte cereri
adiţionale.
21. Cât de curând după trimiterea cererii de înregistrare voi primi mesajul de confirmare?
Ar trebui să primiţi mesajul de confirmare imediat, inclusiv numărul de confirmare pe care trebuie să-l notaţi şi să-l păstraţi. Totuşi,
natura imprevizibilă a internetului poate duce la întârzâieri. Puteţi apăsa butonul “Submit” de oricâte ori este necesar până când o
înregistrare completă este primită şi înştiinţarea de confirmare este trimisă. Totuşi, de îndată ce primiţi o înştiinţare de confirmare nu
mai retrimiteţi informaţia.

SELECŢIONAREA
22. Cum ştiu dacă am fost selecţionat?
Trebuie să folosiţi numărul dumneavoastră de confirmare pentru a accesa Entrant Status Check disponibil pe website-ul E-DV la
adresa www.dvlottery.state.gov începând cu data de 3 mai 2016 şi până la 30 septembrie 2017. Entrant Status Check este singurul
mijloc prin care veţi fi înştiinţat dacă sunteţi selecţionat, prin care vi se vor furniza instrucţiuni suplimentare referitoare la aplicaţia de
viză şi veţi fi înştiinţat despre data şi ora interviului dumneavoastră de viză.
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Singurul website autorizat de Departamentul de Stat pentru înregistrarea oficială online în programul Diversity Visa şi Entrant Status
Check este www.dvlottery.state.gov
Departamentul de Stat NU vă va contacta pentru a vă înştiinţa că aţi fost selecţionat. (Vezi întrebarea #23).
23. Cum voi şti dacă nu am fost selecţionat? Voi fi înştiinţat?
Puteţi verifica statutul înregistrării dumneavoastră pentru DV-2017 prin Entrant Status Check pe website-ul E-DV la www.dvlottery.state.gov
începând cu 3 mai 2016 până pe 30 septembrie 2017. Păstraţi numărul dvs. de confirmare cel puţin până pe data de 30 septembrie 2017.
(Informaţii despre statutul înregistrărilor pentru programul DV din anul precedent, DV-2016, sunt disponibile online începând cu 5 mai 2015
până pe 30 septembrie 2016.) Dacă înregistrarea dumneavoastră nu este selecţionată, nu veţi primi alte instrucţiuni suplimentare.

24. Ce se întâmplă dacă îmi pierd numărul de confirmare?
Aveţi nevoie de numărul dvs. de confirmare pentru a accesa informaţiile prin Verificarea Statutului Înregistrării. O aplicaţie este acum
disponibilă prin Verificarea Statutului Înregistrării (Entrant Status Check – ESC) pe pagina eDV care vă va permite să recuperaţi numărul dvs.
de confirmare prin adresa de email prin care v-aţi înregistrat introducând anumite date personale pentru a vă confirma identitatea.
Ambasadele sau Consulatele S.U.A. şi Centrul Consular Kentucky (KCC) nu pot să verifice pentru dvs. statutul de selecţie şi nici să vă furnizeze
numărul de confirmare în mod direct (altfel decât prin aplicaţia Verificarea Statutului Înregistrării). Departamentul de Stat nu vă poate pune
la dispoziţie o listă a persoanelor selecţionate să continue procesul de viză.

25. Voi primi informaţii de la Departamentul de Stat prin email sau prin poştă?
Departamentul de Stat nu vă va trimite scrisori de notificare. Guvernul S.U.A. nu a trimis niciodată mesaje e-mail aplicanţilor pentru a-i informa
că au fost desemnaţi câştigători şi nici nu se intenţionează să se folosească e-mailul în acest scop pentru programul DV-2017. Dacă sunteţi
selecţionat, veţi primi doar o comunicare prin e-mail referitoare la programarea interviului de viză după ce aţi răspuns instrucţiunilor de
notificare de pe pagina Verificării Statutului Înregistrării. Aceste e-mailuri nu vor conţine informaţii efective despre data şi ora programării; ele
vă vor informa pur şi simplu că există detalii despre programare şi că va trebui să accesaţi Verificarea Statutului Înregistrării pentru detalii.

Vă rugăm să reţineţi că numai paginile de internet care se termină cu sufixul de domeniu “.gov” sunt pagini oficiale ale guvernului
Statelor Unite. Multe alte pagini de internet non-guvernamentale (de ex., care folosesc sufixele “.com,” “.org,” sau “.net”) pun la
dispoziţie informaţii şi servicii legate de imigrare şi vize. Departamentul de Stat nu sprijină, nu recomandă şi nu sponsorizează nicio
informaţie sau material prezentat pe aceste pagini.
Este posibil să primiţi mesaje e-mail din partea unor pagini de internet care pot încerca să vă păcălească să trimiteţi bani sau datele
dvs. personale. Este posibil să vi se ceară să plătiţi pentru diferite servicii cum ar fi formulare sau informaţii despre procedurile de
imigrare, care sunt disponibile gratuit pe paginile Departamentului de Stat sau pe paginile Ambasadelor sau Consulatelor S.U.A. Mai
mult, aceste site-uri pot încerca să vă fure banii prin încasarea de taxe pentru diferite servicii DV. Dacă veţi trimite bani acestor
încercări de fraudare, cu siguranţă că nu îi veţi mai recupera. De asemenea, nu trimiteţi datele dvs. personale acestor pagini de
internet, pentru că vor putea fi folosite în furtul/fraudarea identităţii.
26. Câte persoane vor fi selecţionate pentru DV-2017?
Pentru programul DV-2017 sunt disponibile 50.000 de vize DV. Pentru că este posibil ca un anumit număr din primele 50.000 de
persoane selectate să nu se califice pentru vize sau să nu continue cu procesarea cazurilor lor până la eliberarea vizelor, vor fi
selecţionate mai mult de 50.000 de înregistrări pentru a se asigura că toate vizele DV disponibile vor fi eliberate. Totusi, acest lucru
înseamnă de asemenea, că este posibil să nu fie un număr suficient de vize pentru toţi cei selectaţi iniţial.
Puteţi verifica prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibil pe pagina E-DV dacă aţi fost selecţionat pentru procesarea vizei şi care
este locul dvs. pe listă. Interviurile pentru programul DV-2017 vor începe în octombrie 2016 pentru cei selecţionaţi care au înaintat
toate documentele preliminare interviului şi celelalte informaţii cerute prin instrucţiunile din notificare. Selecţionaţii care prezintă
toate informaţiile cerute vor fi informaţi despre programarea interviului lor prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibil pe
pagina E-DV cu patru până la şase săptămâni înainte de interviul programat cu ofiţerii consulari ai Statelor Unite la posturile din
străinătate.
În fiecare lună vor fi eliberate vize acelor solicitanţi care se califică în decursul acelei luni, atâta timp cât există numere de viză disponibile.
Odată ce toate cele 50.000 de vize DV vor fi eliberate, programul se va încheia. În principiu, numerele de viză s-ar putea termina înainte de
septembrie 2017. Solicitanţii selecţionaţi care doresc să primească vize trebuie să fie pregătiţi să acţioneze prompt asupra cazurilor lor.
Faptul că aţi fost selecţionat în mod aleatoriu nu vă garantează că veţi primi o viză. Selecţionarea înseamnă doar că puteţi solicita o viză
Diversity. Dacă numărul dvs. de caz devine eligibil pentru procesarea finală, este posibil să primiți o viză Diversity. Numai primii 50.000
de solicitanţi selecţionaţi care se califică pot primi vize.
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27. Cum vor fi selecţionaţi participanţii?
Notificări oficiale despre selecţie se vor face prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibil începând cu 3 mai 2016 până la 30
septembrie 2017, pe pagina E-DV la adresa www.dvlottery.state.gov. Departamentul de Stat nu trimite celor selecţionaţi
înştiinţări prin poştă sau e-mail. Orice notificare prin e-mail sau prin poştă care vă anunţă că aţi fost selecţionat să primiţi o viză
DV care nu vine din partea Departamentului de Stat nu este legitimă. Orice comunicare prin e-mail pe care o veţi primi din
partea Departamentului de Stat vă va direcţiona către pagina Verificării Statutului Înregistrării pentru noi informaţii despre
solicitarea dvs. Departamentul de Stat nu vă va cere niciodată să trimiteţi sume de bani prin poştă sau prin orice alt serviciu de
livrare, cum ar fi Western Union.
Toate înregistrările primite din fiecare regiune vor fi numerotate individual, şi, la încheierea perioadei de înregistrare, un computer
va selecţiona aleatoriu câştigătorii dintre toate înregistrările primite pentru fiecare zonă geografică. În cadrul fiecărei regiuni, prima
înregistrare selecţionată la întâmplare va deveni primul caz înregistrat, a doua înregistrare selecţionată, al doilea caz înregistrat,
etc. Toate înregistrările primite în perioada de înregistrare stabilită vor avea şanse egale să fie selecţionate în cadrul fiecarei
regiuni. Când o înregistrare a fost selecţionată, aplicantul va fi înştiinţat prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibil începând
cu 3 mai 2016 pe pagina web E-DV www.dvlottery.state.gov. Dacă sunteţi selectat şi răspundeţi instrucţiunilor furnizate online prin
Verificarea Statutului Înregistrării, Departamentul de Stat prin Centrul Consular Kentucky (KCC) va procesa cazul până când cei
selecţionaţi sunt informaţi să se prezinte la interviurile pentru viză la birourile Ambasadelor sau Consulatelor Statelor Unite sau
până când cei care se află în Statele Unite şi aplică pentru ajustarea statutului o fac la un birou al USCIS în S.U.A.
28. Deja sunt în Statele Unite. Dacă sunt selecţionat, pot să-mi ajustez statutul prin USCIS?
Da, în cazul în care vă calificaţi să vă ajustaţi statutul în condiţiile Secţiunii 245 a INA (Immigration and Nationality Act), puteţi
solicita Biroului pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare (USCIS) ajustarea statutului la cel de rezident permanent. Trebuie să vă
asiguraţi că USCIS poate încheia acţiunea în cazul dvs., inclusiv procesarea oricăror dependenţi, soţi sau soţii şi copii sub 21 de ani,
aflaţi peste hotare, înainte de 30 septembrie 2017, deoarece la acea dată expiră eligibilitatea dvs. în cadrul programului DV-2017.
Niciun număr de viză sau ajustare a statutului pentru programul DV-2017 nu se va mai aproba după miezul nopţii ora de vară a
Coastei De Est a zilei de 30 septembrie 2017, indiferent de circumstanţă.
29. Dacă sunt selecţionat, cât timp sunt îndreptăţit să solicit viza?
Dacă sunteţi selecţionat in programul DV-2017 sunteţi îndreptăţit să solicitaţi eliberarea vizei numai în timpul anului fiscal 2017 al
Guvernului S.U.A., care se desfăşoară de la 1 octombrie 2016 până la 30 septembrie 2017. Persoanele selecţionate sunt încurajate
să solicite vize cât de devreme posibil, de îndată ce rangul cazurilor lor de loterie devin eligibile pentru procesare ulterioară.
Fără excepţie, toţi solicitanţii selecţionaţi şi eligibili trebuie să obţină vizele sau să îşi ajusteze statutul până la sfârşitul anului
fiscal. Nu există posibilitatea de a transfera beneficiile DV în anul următor de către persoanele selecţionate care nu obţin vize până
la data de 30 septembrie 2017 (sfârşitul anului fiscal). De asemenea, soţii, soţiile şi copiii care au statut derivativ conferit de
înregistrarea în programul DV-2017 pot obţine vize în categoria DV numai în perioada dintre 1 octombrie 2016 şi 30 septembrie
2017. Solicitanţii care aplică peste hotare vor primi o înştiinţare de programare de la Departamentul de Stat prin intermediul
Verificării Statutului Înregistrării (Entrant Status Check) pe pagina de internet E-DV cu patru până la şase săptămâni înainte de data
programată pentru interviu.
30. Dacă un solicitant DV selecţionat decedează, ce se întâmplă cu cazul respectiv?
Dacă o persoană selecţionată în cadrul programului DV decedează în orice moment înainte de a fi călătorit în Statele Unite, cazul
DV este revocat automat. Soţul sau soţia şi copiii persoanei selecţionate decedate nu vor mai fi îndreptăţiţi să solicite vize DV.
Dacă le-au fost deja eliberate vize, acestea vor fi revocate.

TAXE
31. Cât costă înregistrarea pentru programul E DV?
Nu există nicio taxă pentru transmiterea unei înregistrări electronice. Însă, dacă veţi fi selecţionat şi veţi
solicita o viză DV, va trebui să plătiţi toate taxele de viză în momentul solicitării vizei şi al interviului, direct la
casieria Ambasadei sau Consulatului S.U.A.
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Dacă sunteţi selecţionat DV şi vă aflaţi deja în Statele Unite şi solicitaţi ajustarea statutului în Statele Unite prin USCIS veţi plăti
taxele necesare direct către USCIS. Dacă sunteţi selecţionat, veţi primi detalii referitoare la taxele DV şi de solicitare de viză
împreună cu instrucţiunile furnizate prin pagina E-DV la www.dvlottery.state.gov
32. Cum şi unde plătesc taxele DV şi de viză de imigrare dacă sunt selecţionat?
Dacă sunteţi unul dintre solicitanţii selecţionaţi la întâmplare, veţi primi instrucţiuni despre procesul de solicitare a vizei DV prin
intermediul Verificării Statutului Înregistrării (Entrant Status Check) pe pagina www.dvlottery.state.gov. Veţi plăti toate taxele DV
şi de viză de imigrare în persoană numai la casieria Ambasadei sau Consulatului S.U.A. în momentul solicitării vizei. Casierul
Consulatului vă va da imediat o chitanţă emisă de Guvernul S.U.A. Nu trimiteţi bani pentru taxe DV către nimeni, prin poştă,
Western Union sau prin orice alt serviciu de livrare dacă veţi solicita o viză de imigrare la o Ambasadă sau Consulat S.U.A.
Dacă sunteţi selecţionat şi vă aflaţi deja în Statele Unite şi intenţionaţi să solicitaţi Biroului pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare
(USCIS) ajustarea statutului dvs., pagina cu instrucţiuni disponibilă prin Verificarea Statutului Înregistrării (Entrant Status Check) la
www.dvlottery.state.gov conţine instrucţiuni separate despre trimiterea taxelor DV către o bancă a S.U.A.
33. Dacă solicit o viză DV, dar nu mă calific să primesc viză, mi se pot rambursa taxele de viză?
Nu. Taxele de viză nu se pot rambursa. Trebuie să îndepliniţi toate cerinţele de viză, după cum sunt detaliate în aceste
instrucţiuni. Dacă un ofiţer consular determină că nu îndepliniţi cerinţele pentru viză, sau că sunteţi ineligibil conform legii de
imigrare a S.U.A. pentru a primi o viză DV, ofiţerul consular nu poate elibera viza, iar dvs. veţi pierde taxele de viză plătite.

INELIGIBILITĂŢI
34. În calitate de solicitant de viză DV pot primi o derogare (waiver) pentru orice motiv de ineligibilitate? Cererea mea de
derogare (waiver) este procesată în mod special?
Solicitanţii DV sunt supuşi tuturor prevederilor legale care îi împiedică să primească vize de imigrare specificate în legea de imigrare
a SUA (Immigration and Nationality Act). Nu sunt prevederi speciale pentru derogarea de la oricare din secţiunile care împiedică
obţinerea unei vize de imigrare în afara celor prevăzute în mod normal de legea de imigrare şi nu sunt modalităţi speciale de
procesare a cererilor de derogare. Unele prevederi generale de procesare a cererilor de derogare pentru persoane care au rude
apropiate care sunt cetăţeni americani sau rezidenţi permanenţi ai SUA se pot de asemenea, aplica şi solicitanţilor de vize DV, dar
constrângerile de timp în cadrul programului DV pot face dificil pentru solicitanţi să beneficieze de astfel de prevederi.

ALERTE DESPRE FRAUDELE SI ESCROCHERIILE LEGATE DE PROGRAMUL DV
35. Cum pot anunţa o fraudă pe internet sau primirea de mesaje electronice nesolicitate?
Vă rugăm să vizitaţi pagina de internet www.econsumer.gov găzduită de Comisia Federală de Comerţ (Federal Trade
Commission) în cooperare cu agenţiile de protecţie a consumatorului din 17 ţări. Puteţi raporta frauda şi Biroului Federal de
Investigaţii (FBI) la Internet Crime Complaint Center. Pentru a face o plângere referitoare la primirea de mesaje electronice
nesolicitate, vă rugăm să consultaţi pagina de internet Department of Justice Contact Us.

STATISTICI DV
36. Câte vize vor fi eliberate în DV-2017?
Prin lege, sunt disponibile maxim 55.000 de vize în fiecare an pentru persoanele care se califică. Totuşi, legea adoptată de
Congresul S.U.A. în noiembrie 1997 sub numele de “The Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act” (NACARA)
stipulează că începând cu programul DV-1999, şi pentru cât timp va fi necesar, 5.000 din cele 55.000 de vize DV alocate anual vor
fi disponibile pentru a fi folosite în cadrul programului NACARA. Această reducere a limitei cu 5.000 de vize DV a început cu
programul DV-2000 şi va rămâne în vigoare şi pentru programul DV-2017, astfel că rămân 50.000 de vize pentru programul DV
descris în aceste instrucţiuni.

GENERALITĂŢI
37. Dacă obţin o viză prin programul DV, mă va ajuta Guvernul S.U.A. să achit costul biletului de avion
către Statele Unite, să îmi găsesc o locuinţă sau un loc de muncă, sau/şi îmi va oferi asistenţă medicală
sau alte subsidii până când sunt complet stabilit?
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Nu. Guvernul S.U.A. nu vă oferă niciunul dintre aceste servicii dacă primiţi o viză prin programul DV. Dacă sunteţi
selecţionat să solicitaţi o viză DV, vi se va cere să prezentaţi dovada că nu veţi cădea în sarcina guvernului
american din punct de vedere financiar, înainte de a vi se elibera o viză. Această dovadă poate fi o combinaţie a
bunurilor dvs. personale, un act de garanţie (Affidavit of Support I-134) din partea unei rude sau a unui prieten din
Statele Unite şi/sau o ofertă de lucru din partea unui angajator din Statele Unite sau alte dovezi.
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LISTA ŢĂRILOR/ZONELOR PE REGIUNI GEOGRAFICE AI CĂROR NATIVI SUNT ELIGIBILI PENTRU DV-2017
Lista de mai jos cuprinde ţările ai căror nativi sunt eligibili pentru programul DV-2017, grupate pe regiuni geografice.
Teritoriile dependente sunt incluse în cadrul regiunii aparţinând ţării guvernante. Ţările ai căror nativi nu sunt eligibili
pentru programul DV-2017 au fost identificate de către Serviciul de Imigrare al S.U.A. (USCIS) conform formulei din
Secţiunea 203 (c) a Legii de Imigrare a S.U.A. Ţările ai căror nativi nu sunt eligibili pentru programul DV (pentru că
sunt ţările sursă principală de imigrare bazată pe relaţii de rudenie şi oferte de lucru sau ţări cu “rată înaltă de
imigrare”) sunt notate după listele regionale respective.

AFRICA

Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Capul Verde, Republica
Republica Central Africană
Ciad
Comore, Insulele
Congo
Congo, Republica Democrată
Cote D’Ivoire (Coasta de Fildeş)
Djibouti
Egipt*
Guineea Ecuatorială
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libya

Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Maroc
Mozambic
Namibia
Niger
Rwanda
Sao Tome şi Principe
Senegal
Seychelles, Insulele
Siera Leone
Somalia
Africa de Sud
Sudanul de Sud
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe

*Persoanele născute în zonele administrate anterior lunii iunie 1967 de Israel, Iordania, Siria şi Egipt se
califică şi sunt alocate Israelului, Iordaniei, Siriei şi respectiv Egiptului. Persoanele născute în Fâşia Gaza
sunt alocate Egiptului; persoanele născute în Cisiordania sunt alocate Iordaniei; persoanele născute pe
Înălţimile Golan sunt alocate Siriei.
În Africa, nativii din Nigeria nu sunt eligibili pentru programul diversity al acestui an.

ASIA
Iordania*
Kuwait
Laos
Liban
Malaezia
Maldives
Mongolia
Nepal
Coreea de Nord
Oman
Qatar
Arabia Saudită

Afganistan
Bahrain
Bhutan
Brunei
Burma
Cambodgia
Hong Kong, Regiunea Specială Administrativă**
Indonezia
Iran
Irak
Israel*
Japonia
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Singapore
Sri Lanka
Siria*
Taiwan**

Tailanda
Timorul de Est
Emiratele Arabe Unite
Yemen

*Persoanele născute în zonele administrate anterior lunii iunie 1967 de Israel, Iordania, Siria şi Egipt se
califică şi sunt alocate Israelului, Iordaniei, Siriei şi respectiv Egiptului. Persoanele născute în Fâşia Gaza
sunt alocate Egiptului; persoanele născute în Cisiordania sunt alocate Iordaniei; persoanele născute pe
Înălţimile Golan sunt alocate Siriei.
** Nativii din următoarele ţări din regiunea Asia nu se califică în programul diversity în acest an:
Bangladesh, China (continentală), India, Pakistan, Coreea de Sud, Filipine şi Vietnam. Hong Kong S.A.R.
(Regiunea Asia), Macau S.A.R. (Regiunea Europa) şi Taiwan (Regiunea Asia) se califică şi sunt menţionate aici.

EUROPA

Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaidjan
Belarus
Belgia
Bosnia şi Herzegovina
Bulgaria
Croaţia
Cipru
Cehia, Republica
Danemarca (incluzând teritoriile componente şi
dependente de peste hotare)
Estonia
Finlanda
Franţa (incluzând teritoriile componente şi
de peste hotare)
Georgia
Germania
Grecia
Ungaria
Islanda
Irlanda
Italia
Kazakstan
Kosovo
Kyrgyzstan
Letonia
Lichtenstein

Lituania
Luxemburg
Macau Regiunea Specială Administrativă**
Macedonia
Malta
Moldova
Monaco
Muntenegru
Olanda (incluzând teritoriile componente şi
dependente de peste hotare)
Irlanda de Nord**
Norvegia
Polonia
Portugalia (incluzând teritoriile componente şi
dependente de peste hotare)
România
Rusia
San Marino
Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Elveţia
Tadjikistan
Turcia
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan
Vatican

**Nativii din următoarele ţări din Europa nu se califică în programul diversity în acest an: Marea Britanie
(Regatul Unit). Marea Britanie (Regatul Unit) include următoarele teritorii dependente: Anguila, Bermude,
Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Insulele Falkland, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Insula Sfânta
Elena, Insulele Turks şi Caicos. Reţineţi că numai pentru programul diversity Irlanda de Nord este tratată
separat; Irlanda de Nord se califică şi este listată printre ţările care se califică.
Macau S.A.R. se califică şi este menţionată mai sus.
AMERICA DE NORD
Bahamas
În America de Nord, nativii din Canada şi Mexic nu se califică pentru programul diversity din acest an.
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OCEANIA
Australia (incluzând teritoriile componente şi
dependente de peste hotare)
Fiji
Kiribati
Marshall, Insulele
Micronesia, Federaţia Statelor
Nauru
Noua Zeelandă (incluzând teritoriile componente
şi dependente de peste hotare

Palau
Papua Noua Guinee
Insulele Solomon
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Samoa

AMERICA DE SUD, AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBE
Antigua şi Barbuda
Argentina
Barbados
Belize
Bolivia
Chile
Costa Rica
Cuba
Dominica
Grenada
Guatemala
Guyana

Honduras
Nicaragua
Panama
Paraguay
Saint Kitts şi Nevis
Santa Lucia
Saint Vincent şi Grenadines
Surinam
Trinidad şi Tobago
Uruguay
Venezuela

Ţările din această regiune ai căror nativi nu se califică pentru programul loterie din acest an sunt:
Brazilia, Columbia, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Haiti, Jamaica, Mexic şi Peru.
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