
 

 

 
 
 
 
 
Please follow the steps below before your immigrant visa interview at the U.S. Embassy 
in Bucharest, Romania. 
 
 

Step 1: Register your appointment online 

You need to register your appointment online. Registering your appointment 
provides us with the information we need to return your passport to you after your 
interview. Registration is free. Click the “Register” button below to register. 
To cancel or re-schedule your interview appointment, please contact the Immigrant Visa 
Unit by email at VisasBucharest@state.gov or at the phone number listed to the right. 
 

 
 
 

Step 2: Get a medical exam in Romania 

As soon as you receive your appointment date, you must schedule a medical exam in 
Romania. Click the “Medical Exam Instructions” button below for a list of designated 
doctors’ offices in Romania. Please schedule and attend a medical exam with one of 
these doctors before your interview. 

 
  
 

Step 3: Complete your pre-interview checklist 

It is important that you bring all required original documents to your interview. We’ve 
created a checklist that will tell you what to bring. Please print the checklist below and 
bring it to your interview along with the listed documents. 

         
 
 

Step 4: Review interview guidelines 

Read our interview guidelines to learn about any special actions that you need to take 
before your visa interview.  
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Medical Exam Instructions 

Under the U.S. immigration law, each applicant for an immigrant or K visa, regardless of age, must undergo a medical 
examination before a visa can be issued. Medical examination must be performed by one of the Embassy specially-
appointed panel physicians listed below.  

 

  Approved physicians 
 

REGINA MARIA  
Dr. Mariana TOMA 
Dr. Wargha ENAYATI 
Baneasa 
5B Ion Ionescu de la Brad Street 
Bucharest, sector 1 
Cell Phone: 0724-299331; 
E-mail: mara.toma@reginamaria.ro 
 

  
 

 

 

Please contact Regina Maria to arrange an appointment for your medical examination  
 
Items to bring to your medical examination 

 
You will be required to present the following at the time of the examination:  
 
- Your visa interview appointment letter; 
- Passport or other photograph bearing travel document;  

- Four signed photographs of each person to be examined;  

- DS-260 Confirmation Page;  

- All medical records of vaccinations, prior illnesses or treatments. You must discuss your medical history and current 
conditions – pregnancy, diabetes, hypertension and other conditions and medications taken – with the physician.  
 

All visa applicants are requested to pay the required fees for their exams. 
 
During the medical exam 

 
The medical examination will include a medical history review, physical examination, and chest X-ray, gonorrhea test, 
and blood tests (for applicants 15 years of age or older). The United States also requires tuberculosis (TB) testing for all 
applicants two years of age and older.  Please be prepared to discuss your medical history, medications you are taking, 
and current treatments you are undergoing. More information on general medical requirements for U.S. immigrants is 
available here. 
 
U.S. immigration law requires immigrant visa applicants to obtain certain vaccinations prior to the issuance of a visa. 
Current immigrant visa vaccination requirements are available here. You can also read Frequently Asked Questions 
about our medical examination requirements online. 
 
 
 

 
 
 

 Continued on next page  
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Medical Exam Instructions 

After the medical exam 

 
The medical examination is valid from 3 to 6 months, depending on the results. 
 

IMPORTANT 
The results of the medical tests may take up to seven days. 

SCHEDULE YOUR MEDICAL EXAMINATION AS SOON AS POSSIBLE AFTER YOU RECEIVE NOTIFICATION FROM THE 
NATIONAL VISA CENTER OR KENTUCKY CONSULAR CENTER ABOUT YOUR VISA INTERVIEW DATE AND TIME. IT IS 

IMPERATIVE THAT YOU COMPLETE YOUR MEDICAL EXAM PRIOR TO ARRIVING FOR YOUR INTERVIEW 
 
When your examination is completed, the doctor will provide you with exam results in a sealed envelope or send them 
directly to the U.S. Consulate. IF GIVEN AN ENVELOPE TO CARRY TO YOUR INTERVIEW, DO NOT OPEN THIS ENVELOPE. 
Instead, bring it to your visa interview.  
 

Any x-rays taken will be given to you in CD format. You DO NOT need to bring this CD to your visa interview. However, 
you must bring the x-rays on the CD with you when you travel to the United States for the first time. Your visa will be 
limited to the expiration date of your medical exam.  
 

Special Medical Conditions 
 

The medical examination is not a full and complete physical examination. Its purpose is to screen only for certain 
medical conditions relevant to U.S. immigration law. The medical examination will include a medical history, physical 
examination, chest x-ray and blood tests for syphilis and gonorrhea for all applicants over 15 years of age. Children 
under 15 years of age do not routinely require a chest x-ray or blood tests.  
The Department of State and the Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) also require testing for the 
detection of tuberculosis (TB) and for infection with gonorrhea. Please be aware that the results of these tests may take 
up to ten (10) days. Please carefully read the following chart to see what tests are required for different age groups:  
 
 0 years – 2 years: These applicants only need the general medical exam, unless the doctor requires additional tests. 
 2 years – 14 years: In addition to the medical examination, all applicants in this age group need an interferon 

gamma release assay (IGRA) test. If the test result is positive, the applicant will be required to have a chest x-ray. If 
the test result is negative, the chest x-ray is not required. 

 15 years and older: In addition to the general medical examination, all applicants need a chest x-ray, and blood tests 
for syphilis and gonorrhea. 

 

Women who are pregnant are required to have a chest x-ray (CXR) to immigrate. Pregnant women must provide 
consent for the CXR. Pregnant women receiving chest radiographs will be provided abdominal and pelvic protection.  
 

Applicants who have had syphilis must provide a written certificate signed by a doctor or public health official 
evidencing they were adequately treated. Applicants who have had a positive VDRL or other blood test for syphilis and 
were not treated must provide a written explanation signed by their doctor.  
 

Applicants who have had a positive skin test for tuberculosis must provide a certificate from a doctor outlining the 
circumstances surrounding the positive tests result and indicating whether treatment was prescribed and, if so, the type 
and number of months of the treatment. Applicants who have been diagnosed as suffering from tuberculosis must 
present a written certification signed by a doctor evidencing they were adequately treated and stating the dates and 
types of medications taken. Applicants who have had an abnormal chest x-ray should borrow the last x-ray films taken 
and bring them to the medical appointment.  

 Continued on next page  
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Medical Exam Instructions 

 
Applicants who have been treated or hospitalized for psychiatric or mental illness or alcohol or drug abuse must 
present written certification which includes the diagnosis, duration of treatment rendered, and prognosis.  

 

 

Applicants being treated for chronic medical problems or taking medication on a regular basis should be familiar 
with their medical conditions and bring a list of the medications they are taking. If an applicant is not sure of his/her 
diagnosis, the applicant should bring a certificate from his/her doctor outlining the condition, current treatment, and 
prognosis.  
 

Applicants who have had any history of harmful or violent behavior must provide information that will allow the 
doctors to determine if the behavior was related to any psychiatric or medical problem, or to drug or alcohol use. 
Harmful behavior includes attempted suicide or harm to oneself.  
 

Vaccinations 
U.S. immigration law requires immigrant and K visa applicants to obtain certain vaccinations prior to the issuance of a 
visa.  
 
Panel physicians who conduct medical examinations on behalf of immigrant visa applicants are now required to verify 
that immigrant visa applicants have met the new vaccination requirement, or that it is medically inappropriate for the 
visa applicant to receive one or more of the listed vaccinations:  

 
       Mumps       Rotavirus 
       Measles       Hepatitis A 
       Rubella       Hepatitis B 
       Polio       Meningococcal disease 
       Tetanus       Varicella 
       Diphtheria       Pneumococcal 
       Pertussis       Influenza 
       Haemophilus influenzae Type B 
 
In order to assist the panel physicians, and to avoid delays in the processing of an immigrant visa, all immigrant visa 
applicants should have their vaccination records available for the panel physician’s review at the time of the immigrant 
medical examination. Visa applicants should consult with their regular health care provider to obtain a copy of their 
immunization record, if one is available. If you do not have a vaccination record, the panel physician will work with you 
to determine which vaccinations you may need to meet the requirement. Certain waivers of the vaccination 
requirement are available upon the recommendation of the panel physician.  
 
Only a physician can determine which of the listed vaccinations are medically appropriate for you, given your age, 

medical history and current medical condition. 
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Pre-Interview Checklist  

 
Please use the list below to determine the items that every applicant must bring to the immigrant visa interview. 

Any documents that are not in either English or Romanian must be accompanied by a certified English translation: 

 A copy of your NVC interview letter (does not apply to Diversity Visa, fiancé(e), adoptive, or asylee/refugee applicants). 

 Unexpired passport valid for six months beyond your intended date of entry to the United States and a photocopy of the 
biographic page (where your name and photo are located).  

 Two (2) color photographs of each person applying for a visa (5 cm x 5 cm).  Please review our online photo requirements. 

 Confirmation page from the Form DS-260 Application for an Immigrant Visa you submitted online at ceac.state.gov/iv. 

 Your original birth certificate (non-laminated) and a photocopy. 

 Medical examination results in a sealed envelope (if the physician gives you these results). 

  Original or certified copies of birth certificates for all children of the principal applicant (even if he or she is not 
accompanying). 

Applicants who fall into any category listed in italics below should bring these additional documents: 

For family-based visa applications:   

 The appropriate Form I-864 Affidavit of Support for each financial sponsor along with a photocopy of the sponsor’s IRS 
transcript or most recent U.S. federal income tax return, and any relevant W-2s.  

 Proof of your U.S. petitioner’s status and domicile in the United States (photocopy of a U.S. passport, naturalization 
certificate, or lawful permanent resident card). 

 Evidence of the relationship between the petitioner and visa applicant (such as photographs, letters, or emails). 

 If you are married:  Your original marriage certificate and a photocopy.  

 If you were previously married:  Your original divorce or spouse’s death certificate, and a photocopy.  

 If you are older than 16 years of age:  The original police certificate from your country of current residence and any 
countries of previous residence where you lived for one year or more.  If these three items are all true, you must bring a 
more recent police certificate to the interview: 

1. You are older than 16 years; 
2. You obtained a police certificate more than one year ago; and 
3. You still live in the country that issued the police certificate. 

 For employment-based visa applications:  Letter from your U.S. employer dated less than one month ago. 

 If you have ever been convicted of a crime:  Court and criminal records, and a photocopy. 

 If you have served in any country’s military:  Military records and a photocopy. 

 If you are adopted:  Adoption papers or custody documents, and a photocopy. 

 Continued on next page  
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Pre-Interview Checklist  

 

 If you are the petitioner’s stepchild:  The original marriage certificate of the petitioner and your biological parent, and a 
photocopy along with divorce records for any previous marriages of either parent. 
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Interview Guidelines 

 
Sending documents to the U.S. Embassy  

 
If the embassy requests additional information or documentation, you must submit those documents at a TNT Express 
office. This web page explains how to submit your documents for delivery to the embassy. 
 
Rescheduling or cancelling your interview 

 
If you are unable to attend your appointment, please contact the Immigrant Visa Unit by email at 
VisasBucharest@state.gov or by calling 021 270 6000.  There may be a wait before the next available appointment, so 
please attempt to attend the date already assigned. For some family-based and employment preference visa categories, 
a visa became available within the month you have been scheduled by NVC. DV applicants should be aware that visas 
are numerically limited and must be issued by September 30 of the program year. There is no guarantee that a visa will 
still be available on the date of your rescheduled interview. Please carefully consult the Visa Bulletin before you decide 
to reschedule your interview.  
 
You need to register your original appointment online before you can reschedule it. Rescheduling is only possible on a 
date after your assigned appointment. 
 
Security screening procedures 

 
All visitors to the U.S. Embassy must follow certain security procedures. Any visitor who declines to be screened by U.S. 
Embassy security personnel will be unable to enter the embassy. To avoid delaying your entry and that of those in line 
behind you, please bring only what is required for your interview. Applicants are not permitted to bring weapons, large 
pieces of luggage, cell phones, cameras, or any type of electronic or recording device onto the grounds of the U.S. 
Embassy. Food and beverages are also not permitted. Applicants may check cell phones and electronic devices with the 
security guards at the consular entrance.  
 
Accompanying persons 

 
Attorneys are not permitted to accompany clients into the waiting room or to their interview. The following persons 
may accompany a visa applicant to their interview:  

 Interpreter:  Applicants may bring ONE interpreter if they do not speak English or Romanian well enough to 
participate in an interview.  

 Special Needs Visitors:  Applicants may bring ONE person to help if they are elderly, disabled, or a minor child.  
 
Immigrant visa fees 

 
If you have not paid all required fees to either the National Visa Center or via the appointment website, please be 
prepared to pay these fees on the day of your interview. All fees may be paid in U.S. dollars or the RON dollar 
equivalent. We accept cash and credit cards only. Please note that if you are found ineligible to receive a visa, the 
application fee cannot be refunded. A complete list of fees can be found here.  
 
Do not make travel plans outside of Romania 

 
If your visa is approved, we will keep your passport at the embassy while we prepare your immigration packet and print 
a visa for your passport. We will return your passport to you later via courier services only. If you have to travel within 
Romania while your passport is still with us, please make sure you have a valid picture ID other than your passport. 
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After Your Visa Interview 

A consular officer can make a decision on a visa application only after reviewing the formal application and interviewing 
the applicant. There is no guarantee that you will receive a visa. Do not sell your house, car or property, resign from 
your job or make non-refundable flight or other travel arrangements until you have received your immigrant visa.  
 
If more information is needed  

 
Sometimes a consular officer is unable to make a decision on a visa application because he/she needs to review 
additional documents or the case requires further administrative processing. When additional documents are requested, 
the consular officer will give you a refusal letter that asks you to submit additional documents. The letter will include 
instructions on how to send those documents to the Embassy. 
 
Administrative processing takes additional time after the interview. Most administrative processing is resolved within   
60 days. However, the timing varies based on the circumstances of each case. Before inquiring about the status of 
administrative processing, please wait at least 60 days after your interview.  
 
What happens after visa approval  

 
Passport, Visa, and Sealed Immigrant Packet – We will place your immigrant visa on a page in your passport. Please 
review your visa to make sure there are no spelling errors. We will also give you a sealed envelope containing 
documents that you must give to U.S. immigration authorities when you arrive in the United States for the first time.   
Do not open this envelope. You must carry it with you; do not put it in your checked luggage. If you receive X-rays 
during your medical examination, carry those with you and give them to the U.S. immigration authorities.  
 
USCIS Immigrant Fee – All individuals who are issued immigrant visas overseas must pay an Immigrant Fee to U.S. 
Citizenship and Immigration Services (USCIS) prior to traveling to the United States. This fee is for processing your 
residency status and printing your Permanent Resident Card. The only people exempt from paying this fee are:  children 
entering the United States under the Hague Process, returning residents, and people traveling on a K visa.  
 
When You Should Travel – You must enter the United States before the expiration date on your visa, which is usually six 
months from the date of printing. Your visa cannot be extended and all fees are nonrefundable. The principal applicant 
must enter before or at the same time as other family members with visas. Children who turn 21 years old after visa 
issuance must enter the United States before they turn 21 years old; otherwise they will lose their immigrant status.  
 
Getting a Green Card – Your Form I-551 Permanent Resident Card, also known as a green card, will be automatically 
mailed to the address in the United States that you write in your visa application form. This is a very important 
document that proves you have permission to reside in the United States. Do not travel outside of the United States until 
you receive your Permanent Resident Card. Once your card is issued, you should not stay outside of the United States for 
more than one year. If you do, you will lose your status as a Lawful Permanent Resident.  
 
Children’s Issues – Children are required to have certain vaccinations before they can enroll in school in the United 
States. Therefore, we recommend that you bring your child’s complete vaccination records with you to the United 
States. Additionally, if your child is adopted, you have full custody as a result of a divorce, or you share custody with the 
child’s other parent, we recommend that you bring a copy of all applicable adoption or custodial papers from the 
authoritative court in your home country. You will likely need these papers (translated into English) in the United States 
for issues such as school enrollment, medical care, and eventual citizenship. 

 
 Continued on next page  
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After Your Visa Interview 

 
Information for New Immigrants – Please visit the USCIS web page for helpful information on moving to the United 
States. You can read their publication “Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants” online.
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Diversity Visa Applicants – Additional Information 

If you are interviewing for a Diversity Visa (DV), all of the above instructions apply to you. Please schedule and attend 
a medical examination prior to your visa interview; enroll in the required courier service; and gather the required 
documents. 
 
Below are additional instructions that apply only to DV applicants.  
 
Bring to your interview 

 
In addition to the documents listed on the Pre-Interview Checklist in this package, DV applicants should also bring the 
following items to your visa interview: 
 

 Appointment information printed from the “Entrant Status Check” on the E-DV website. 
 

 Documents showing that you have either a qualifying high school education (diploma) OR have two years of 
qualifying work experience in the last five years immediately prior to application (for the principal applicant 
only; more information is available online). 
 

 Payment of the $330 Diversity Visa Application Fee.  All fees may be paid in U.S. dollars or the RON dollar 
equivalent. We accept cash and credit cards only.  

 
Review your DV Lottery entry 

 
Prior to your visa interview, we recommend that you review the data on your initial E-DV entry. On your initial E-DV 
application, you must have correctly entered your marital status. If you are legally married you must have listed your 
spouse, even if you are currently separated from him/her (unless your spouse is a U.S. citizen or Lawful Permanent 
Resident). 
 
Additionally, you must have listed ALL of your living children who are unmarried and under 21 years old. This includes 
your natural children, your spouse’s children, or children you have formally adopted in accordance with the laws of 
your country.  
 
Failure to have listed an existing spouse or children at the time of your entry in the Diversity Visa lottery will result 
in the denial of your visa and visas for your family. Any fees paid to the U.S. government in support of your visa 
application(s) are nonrefundable. If you failed to include a child who had already been born, or a spouse to whom 
you were married when you entered the lottery, you should not proceed with the visa application. You can review 
the eligibility requirements online. 
 
 

R
e

tu
rn

 t
o

 t
o

p
 

http://www.dvlottery.state.gov/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-if-you-are-selected/diversity-visa-confirm-your-qualifications.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-if-you-are-selected/diversity-visa-confirm-your-qualifications.html


 
 

 

Diversity Visa Applicants – Additional Information 

 
 
 
Vă rugăm să urmați pașii de mai jos înainte de interviul pentru viza de imigrare la 
Ambasada S.U.A. în București, România. 
 

Pasul 1:  Înregistrați programarea dvs. online 

Trebuie să vă înregistrați programarea online.  Prin înregistrarea programării dvs.ne 

oferiți informațiile de care avem nevoie pentru a vă returna pașaportul dumneavoastră 

după interviu.  Înregistrarea este gratuită.  Dați clic pe butonul "Înregistrare" de mai jos 

pentru a vă înregistra. 

Pentru a anula sau a reprograma interviul, vă rugăm să contactați Secția de Vize de 

Imigrare prin e-mail la VisasBucharest@state.gov sau la numărul de telefon listat în 

dreapta.  

 
 

Pasul 2:  Efectuați examenul medical în România 

De îndată ce veți primi data de programare, trebuie să programați un examen medical în 

România.  Dați clic pe butonul de mai jos "Instrucțiuni Examen Medical" pentru o listă cu 

clinicile și medicii desemnați în România.  Vă rugăm să programați și să efectuați 

examenul medical cu unul dintre acești medici înainte de interviu. 

  
 

Pasul 3:  Completați lista de documente înainte de data interviului   

Este important să aduceți toate documentele originale necesare pentru interviu.  Am 

creat o listă de documente care vă va indica documentele pe care trebuie să le aduceți.  

Vă rugăm să tipăriți lista de mai jos și să o aduceți la interviu alături de documentele 

enumerate. 

  
 

Pasul 4:  Revizuiți instrucțiunile pentru interviu 

Citiți instrucțiunile noastre pentru interviu pentru a afla despre orice acțiuni speciale pe 

care trebuie să le efectuaţi înainte de interviul pentru viză.  
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Instrucțiuni Examen medical 

 
Conform Legii de imigrare a SUA, fiecare solicitant de viză de imigrare sau de tip K, indiferent de vârstă, trebuie să 

efectueze un examen medical înainte de a i se putea elibera o viză. Examenul medical trebuie efectuat de unul dintre 

medicii de la clinicile special desemnate de Ambasada SUA, listate mai jos.    

       Medici acreditați 

REGINA MARIA  
Dr. Mariana TOMA 
Dr. Wargha ENAYATI 
Băneasa  
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 5B  
Sector 1, Bucureşti 
Tel: 0724-299331; 
E-mail: mara.toma@reginamaria.ro 

 

 

  

 

 

 

 

 
Vă rugăm să contactaţi Regina Maria pentru a fixa o programare pentru examenul medical. 

 

 

Documente de adus la examenul medical 

 

 Vi se va cere să prezentaţi următoarele în momentul examenului medical:  
 Scrisoarea dvs. de programare la interviu 

 Paşaportul sau un alt act de călătorie cu fotografie,  

 Patru fotografii semnate pe verso pentru fiecare persoană examinată,  

 DS-260 pagina de confirmare 

 Toate documentele medicale referitoare la vaccinările, afecţiunile anterioare sau tratamentele urmate. Trebuie 
să discutaţi cu medicul istoricul dvs. medical - dacă sunteţi însărcinată, dacă suferiţi de diabet, hipertensiune sau 
alte afecţiuni şi medicamentele pe care le luaţi.  

 
Toţi solicitanţii de viză sunt obligaţi să achite taxele pentru examenul medical.  

 
În timpul examenului medical 

 
Examenul medical va include o revizuire a istoricului medical, examenul fizic și radiografie toracică, testul gonoreea și 

teste de sânge (pentru solicitanții în vârstă de sau peste 15).  Statele Unite ale Americii impun, de asemenea, testarea 

pentru tuberculoză (TBC) pentru toți solicitanții de doi ani și peste.  Vă rugăm să fiți pregătit pentru a discuta despre 

istoricul medical, medicamente pe care le luați și tratamentele medicale curente.  Mai multe informații despre cerințele 

medicale generale pentru imigranții din S.U.A. este disponibil aici. 

 

Legea de imigrare a Statelor Unite impune solicitanților de viză de imigrare să obțină anumite vaccinuri înainte de 
eliberarea unei vize.  Cerințele actuale de vaccinare sunt disponibile aici.  De asemenea, la secțiunea Întrebări Frecvente 
puteți citi online despre cerințele de examinare medicală 
 
 
 
 

Continua la pagina următoare 
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Instrucțiuni Examen medical 

 
 
 Examenul medical are o valabilitate între 3 şi 6 luni, în funcţie de rezultate. 
         

IMPORTANT 

Analizele medicale pot să dureze până la şapte zile. 

FIXAŢI DATA EXAMENULUI MEDICAL CÂT MAI CURÂND POSIBIL DUPĂ CE PRIMIŢI NOTIFICAREA DE LA NATIONAL VISA 

CENTER SAU DE LA KENTUCKY CONSULAR CENTER DESPRE DATA ŞI ORA INTERVIULUI DE VIZĂ. ESTE IMPERATIV SĂ 

COMPLETAŢI EXAMENUL MEDICAL ÎNAINTE DE INTERVIU. 

După finalizarea examinării, medicul vă va oferi rezultatele examenului într-un plic sigilat sau le va trimite direct la consulatul 

Statelor Unite. DACĂ AȚI APLICAT UN APLICARE PENTRU A VĂ CONVĂȚA INTERVIUL DUMNEAVOASTRĂ, NU DESCHIDEȚI ACEST 

ENVELOPE. În schimb, aduceți-l la interviu pentru viză.Toate radiografiile toracice vă vor fi date în format CD.  NU ESTE NEVOIE să 

aduceți acest CD la interviul de viză.  În schimb, trebuie să duceți CD-ul cu dvs. când călătoriți în Statele Unite ale Americii pentru 

prima dată.  Viza va fi limitată la data de expirare a examenului medical. 

 
Condiţii medicale speciale 

  
Examenul medical nu este unul complet. Scopul său este de a verifica numai anumite afecţiuni relevante pentru Legea 
de imigrare a SUA. Examenul medical va include un istoric medical, un examen fizic, o radiografie toracică şi teste de 
sânge pentru sifilis și gonoree pentru toate persoanele cu vârsta peste 15 ani. Copiilor sub 15 ani nu li se cere în mod 
obişnuit să facă radiografie toracică sau teste de sânge.  
Departamentul de Stat şi Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention – 
CDC) cer de asemenea, teste adiţionale pentru detectarea tuberculozei si a infecţiei cu gonoree. Vă rugăm să luaţi în 
considerare faptul că rezultatele acestor teste pot prelungi durata până la primirea rezultatului cu până la zece zile. Vă 
rugăm să citiţi graficul de mai jos pentru a vedea ce teste sunt cerute pentru diferitele grupe de vârstă:  

 0 - 2 ani; Aceşti solicitanţi trebuie doar să efectueze un examen medical general, cu excepţia situaţiei când medicul 
solicită alte teste.  

 2 - 14 ani: Pe lângă examenul medical general, toţi solicitanţii din această grupă de vârstă trebuie să efectueze un 
test la tuberculină TST sau IGRA. Dacă rezultatul testului este pozitiv, solicitantul de viză va trebui să facă o 
radiografie toracică. Dacă rezultatul testului este negativ, radiografia toracică nu este cerută.  

 15 ani şi peste: Pe lângă examenul medical general, toţi solicitanţii tebuie să efectueze o radiografie toracică și teste 
de sânge pentru sifilis şi gonoree.  

 

Femeile gravide trebuie să facă o radiografie toracică pentru a putea imigra. Femeile însărcinate trebuie să îşi dea 
acordul pentru radiografia toracică. Femeilor însărcinate cărora li se va face radiografie toracică li se va oferi protecţie 
abdominală şi pelviană.  
 
Solicitanţii care au avut în trecut sifilis tebuie să prezinte un certificat scris şi semnat de un medic care să arate că au 
urmat tratamentul adecvat. Solicitanţii care au avut un rezultat pozitiv la un test VDRL sau un alt test de sânge pentru 
sifilis, trebuie să prezinte o explicaţie scrisă semnată de medicul de familie.  
 
 
 
 
 

Continua la pagina următoare 
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Instrucțiuni Examen medical 

 
 
Solicitanţii care au avut un rezultat pozitiv la un test de tuberculină trebuie să prezinte un certificat de la un medic 
care trebuie să arate circumstanţele care au dus la acel rezultat pozitiv la respectivul test, să indice dacă s-a prescris un 
tratament şi dacă da, să se specifice tipul şi numărul de luni de tratament. Solicitanţii care au fost diagnosticaţi ca 
suferind de tuberculoză trebuie să prezinte un certificat semnat de un medic, care evidenţiază că au fost trataţi în mod 
adecvat şi care indică datele şi tipurile de medicamente luate. Solicitanţii care au avut o radiografie toracică anormală 
trebuie să împrumute ultimul film radiografic şi să-l prezinte la programarea pentru examenul medical.  
 
Solicitanţii care au fost trataţi sau spitalizaţi pentru afecţiuni psihiatrice sau mentale sau pentru abuz de alcool sau 
droguri trebuie să prezinte un certificat care să includă diagnosticul, durata tratamentului administrat şi prognosticul.  
 

Solicitanţii care sunt în tratament pentru afecţiuni medicale cronice sau care urmează un tratament medicamentos 
în mod regulat trebuie să fie familiari cu afecţiunea de care suferă şi trebuie să aducă o listă a medicamentelor pe care le 
iau. Dacă un solicitant nu este sigur de diagnosticul său, ar trebui să aducă un certificat de la medic care să prezinte 
starea sa de sănătate, tratamentul curent şi prognosticul.  
 

Solicitanţii cu antecedente de comportament violent sau dăunător tebuie să furnizeze informaţii care vor da 
posibilitatea medicilor să determine dacă acest comportament a fost legat de o problemă psihiatrică sau medicală sau 
de uzul drogurilor sau al alcoolului. Comportamentul dăunător include tentativa de suicid sau comportamentul 
autodistructiv.  

Vaccinuri 

Legea de imigrare a SUA cere ca solicitanţilor de vize de imigrare şi de tip K să li se administreze unele vaccinuri înainte 
de eliberarea vizelor.  
Medicii care efectuează examenul medical pentru solicitanţii de vize de imigrare trebuie să verifice că solicitanţii de viză 
au îndeplinit noul criteriu al vaccinării, sau că este contraindicat din punct de vedere medical pentru respectivul 
solicitant de viză să i se administreze unul sau mai multe din vaccinurile listate:  
 
Oreion          Rotavirus  
Pojar          Hepatita tip A  
Rubeolă         Hepatita tip B  
Poliomielită         Antimeningococic  
Tetanos         Varicela  
Difteria         Antipneumococic  
Pertusis         Antigripal  
Haemphilus Influenzae tip B HIB  
 
Pentru a veni în sprijinul medicilor şi pentru a evita întârzierile în procesarea unei vize de imigrare, toţi solicitanţii de vize 
de imigrare trebuie să fie în posesia adeverinţelor de vaccinare pe care să le prezinte medicului în momentul examenului 
medical. Solicitanţii de viză trebuie să se consulte cu medicul de familie pentru a obţine un exemplar al adeverinţei cu 
vaccinurile efectuate de-a lungul vieţii, dacă este disponibilă. Dacă nu aveţi o adeverinţă cu vaccinurile efectuate, 
medicul va determina împreună cu dvs. de ce vaccinuri aveţi nevoie pentru a întruni cerinţa referitoare la vaccinări. Sunt 
disponibile unele derogări de la această cerinţă la recomandarea expresă a medicului.  
 
 
Numai un medic poate determina care din vaccinurile listate sunt potrivite din punct de vedere medical pentru dvs. 

luând în considerare vârsta, istoricul medical şi starea dvs. actuală de sănătate. 
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Lista cu documente înainte de interviu 

 
Vă rugăm să folosiţi lista de mai jos pentru a determina documentele pe care trebuie să le aducă fiecare solicitant la interviul 

pentru viza de imigrare. Orice documente care nu sunt redactate în limba engleză sau în limba română trebuie însoţite de o 

traducere legalizată în limba engleză. 

 copie a scrisorii de programare primite de la NVC (nu se aplică solicitanţilor de vize în cadrul programului Diversity Visa, 

solicitanţilor de vize de logodnă, azilanţilor/refugiaţilor). 

 Paşaportul neexpirat cu o valabilitate de cel puţin şase luni peste data când intenţionaţi să călătoriţi în Statele Unite şi o 

fotocopie a paginii cu date biografice a paşaportului (unde se găsesc numele şi fotografia dvs.). 

 Două (2) fotografii color pentru fiecare persoană care solicită o viză (5 cm x 5 cm).  Vă rugăm să revizuiţi secţiunea 

cerinţe online pentru fotografii. 

 Pagina de confirmare a formularului DS-260, Aplicaţia pentru o Viză de Imigrare pe care aţi completat-o online la adresa 

ceac.state.gov/iv/. 

 Certificatul dvs. de naştere în original (nelaminat) şi o fotocopie. 

 Rezultatul examenului medical într-un plic sigilat (dacă medicul vă înmânează dvs. acest rezultat). 

 Certificatele de naştere în original ale tuturor copiilor solicitantului principal (chiar dacă acesta sau aceasta nu îl 

insoţeşte) 

 

Solicitanţii care se încadrează într-una din categoriile listate cu caractere italice trebuie să aducă aceste acte adiţionale: 

Pentru solicitanţi de viză cu petiţii bazate pe legături de familie: 

 Formularul Form I-864 Affidavit of Support relevant din partea fiecărui sponsor financiar însoţit de o fotocopie a 
declaraţiei de impozit a sponsorului sau a transcriptului de la IRS (Internal Revenue Service) şi formularele W-2 
relevante. 

 Un act care atestă statutul şi domiciliul în Statele Unite ale petiţionarului din S.U.A. (fotocopie a paşaportului american, a 
certificatului de naturalizare, sau a cardului de rezident permanent). 

 Dovezi ale relaţiei dintre petiţionar şi solicitantul de viză (cum ar fi fotografii, scrisori sau e-mailuri). 

 Dacă sunteţi căsătorit(ă): Certificatul de căsătorie în original şi o fotocopie. 

 Dacă aţi fost căsătorit(ă) anterior: Certificatul dvs. de divorţ sau sentinţa de divorţ sau certificatul de deces al fostului 

soţ/fostei soţii în original şi o fotocopie. 

 Dacă aveţi peste 16 ani: Cazierul judiciar în original eliberat de autorităţile din ţara de rezidenţă curentă şi din orice ţară 

de rezidenţă anterioară unde aţi locuit timp de un an sau mai mult.  Dacă cele trei condiţii enumerate mai jos sunt toate 

adevărate, dvs. trebuie să aduceţi la interviu un cazier judiciar mai recent: 

1. Aveţi peste 16 ani; 

2. Aţi obţinut un cazier judiciar cu mai mult de un an în urmă; şi 

3. Încă locuiţi în ţara care v-a eliberat cazierul judiciar. 

 Pentru solicitări de viză bazate pe oferte de lucru: o scrisoare din partea angajatorului datată cu mai puţin de o lună în 

urmă. 

 Dacă aţi fost vreodată condamnat pentru vreo faptă penală: sentinţele penale şi o fotocopie. 

 Dacă aţi efectuat stagiul militar în orice ţară: livretul militar sau o adeverinţă şi o fotocopie. 

 Dacă sunteţi adoptat: documentele de adopţie sau de custodie şi o copie. 

 Dacă sunteţi copilul vitreg al petiţionarului: certificatul de căsătorie al petiţionarului cu părintele dvs. biologic în 
original şi o fotocopie, împreună cu certificatele de divorţ pentru toate căsătoriile anterioare ale ambilor părinţi. 
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Instrucţiuni pentru interviu 

  
Expedierea documentelor la Ambasada S.U.A. 

 
Dacă ambasada vă solicită informaţii sau documente adiţionale, dvs. trebuie să prezentaţi acele documente la biroul 
unui centru TNT Express. Această pagină de internet explică cum să prezentaţi documentele care trebuie livrate la 
ambasadă. 
 
Reprogramarea sau anularea interviului dvs 

 
Dacă nu puteţi să vă prezentaţi la interviu în data programată, vă rugăm să contactaţi Secţia de vize de imigrare prin e-
mail la adresa VisasBucharest@state.gov sau telefonic la numărul 021-2706000.  Este posibil să existe o perioadă de 
aşteptare până veţi putea fi programat la un nou interviu, aşa că vă rugăm să încercaţi să vă păstraţi programarea care v-
a fost fixată.  Pentru unele categorii de viză bazate pe legături de rudenie sau pe oferte de lucru, o viză a devenit 
disponibilă în cursul lunii în care aţi fost programat de către NVC.  Solicitanţii de vize DV trebuie să ţină seama că vizele 
sunt limitate numeric şi trebuie să fie eliberate până la data de 30 septembrie a anului pentru programul respectiv.  Nu 
există nicio garanţie că o viză va mai fi încă disponibilă la data când reprogramaţi interviul.  Vă rugăm să consultaţi 
publicaţia Visa Bulletin înainte de a decide să reprogramaţi interviul. 
 
Trebuie să înregistraţi online data interviului dvs. original înainte de a putea reprograma interviul.  Reprogramarea este 

posibilă numai pentru o dată ulterioară datei stabilite pentru interviul dvs. iniţial. 

Proceduri de securitate 

 
Toţi vizitatorii Ambasadei S.U.A. trebuie să urmeze anumite proceduri de securitate.  Orice vizitator care refuză să fie 
verificat de către personalul de securitate al Ambasadei S.U.A. nu va putea intra în ambasadă.  Pentru a evita întârzierea 
intrării în ambasadă a dvs. şi acelor aflaţi la rând în urma dvs., vă rugăm să aduceţi numai ceea ce vă este necesar la 
interviu.  Solicitanţilor nu li se permite să aducă arme, bagaje voluminoase, telefoane celulare, aparate foto, sau orice tip 
de aparat electronic sau dispozitiv de înregistrare în perimetrul ambasadei S.U.A.  De asemenea, nu sunt permise 
alimente şi băuturi.  Solicitanţii pot lăsa telefoanele celulare şi aparatele electronice la personalul care asigură 
securitatea ambasadei la intrarea în consulat. 
 
Persoane care acompaniază solicitanţii de viză 

 
Avocaţilor nu li se permite să îşi însoţească clienţii în sala de aşteptare sau la interviu.  Următoarele persoane pot 

acompania un solicitant de viză la interviu: 

 Interpret: solicitanţii pot aduce UN interpret dacă nu vorbesc limba engleză sau limba română destul de bine 

pentru a susţine un interviu. 

 Vizitatorii cu nevoi speciale: Solicitanţii pot aduce O persoană care să îi ajute dacă sunt în vârstă, au dizabilităţi 
sau sunt copii minori. 
 

Taxe de viză de imigrare 

 
Dacă nu aţi achitat toate taxele cerute fie la National Visa Center sau pe pagina de internet de programare, vă rugăm să 
fiţi pregătit să achitaţi aceste taxe în ziua interviului dvs.  Toate taxele pot fi achitate în dolari S.U.A. sau echivalentul în 
RON.  Acceptăm plata numai în numerar sau cu card de credit.   

Continua la pagina următoare 
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Instrucţiuni pentru interviu 

  
 
Vă rugăm să luaţi notă că dacă veţi fi găsit ineligibil pentru a primi o viză, taxa pentru solicitarea vizei nu poate fi 
rambursată.  O listă completă a taxelor de viză poate fi găsită aici. 
 
Nu faceţi aranjamente de călătorie în afara României 

 
Dacă viza dvs. este aprobată, vom reţine paşaportul dvs. la ambasadă în timp ce pregătim pachetul dvs. de imigrare şi 
tipărim o viză pentru paşaportul dvs.  Vă vom returna paşaportul la o dată ulterioară numai prin intermediul firmei de 
curierat.  Dacă trebuie să călătoriţi în România în timp ce paşaportul dvs. se află încă la noi, vă rugăm să vă asiguraţi că 
aveţi un alt act de identitate cu fotografie pe lângă paşaportul dvs
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După interviul de viză 

Un ofițer consular poate lua o decizie asupra unei solicitări de viză numai după revizuirea cererii de viză și interviul cu 
solicitantul de viză.  Nu există nicio garanție că veți primi o viză.  Nu vă vindeți casa, mașina sau proprietatea, nu 
demisionați de la slujba dvs. și nu cumpărați biletul de avion până când nu ați primit viza dvs. de imigrare..  
 
Dacă sunt necesare mai multe informații 

 
Uneori ofițerul consular nu poate lua o decizie asupra unei solicitări de viză pentru că trebuie să revizuiască documente 
adiționale sau cazul necesită o procedură administrativă.  Când se cer documente adiționale, ofițerul consular vă va da o 
scrisoare de refuz prin care vi se vor cere documente adiționale.  Scrisoarea va conține instrucțiunile despre expedierea 
acelor documente la ambasadă. 
 
Procedura administrativă necesită mai mult timp după interviu.  De cele mai multe ori procedura administrativă este 
rezolvată în 60 de zile.  Însă, această perioadă variază în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte.  Înainte să vă 
interesați despre stadiul procedurii administrative, vă rugăm să așteptați cel puțin 60 de zile după interviul dvs. 
 
Ce se întâmplă după aprobarea vizei 

 
Pașaportul, viza și pachetul sigilat de viză – Viza dvs. de imigrare va fi pusă în pașaportul dvs..  Vă rugăm să verificați 
viza dvs. pentru a nu exista erori.  Veți primi de asemenea un plic sigilat care va conține documente pe care trebuie să le 
predați ofițerului american de imigrare la intrarea dvs. în Statele Unite pentru prima dată.  Nu deschideți acest plic.  
Trebuie să îl aveți la dvs.; nu îl puneți în bagajul de cală.  Dacă primiți radiografii în urma examenului medical, trebuie să 
le aveți la dvs. pentru a le preda autorităților americane de imigrare. 
 
Taxa de imigrare – Toate persoanele care primesc vize de imigrare trebuie să plătească o taxă de imigrare către Serviciul 
de Imigrare al Statelor Unite (USCIS) înainte de a călători în Statele Unite. Această taxă este percepută pentru 
procesarea statutului dvs. și eliberarea cardului dvs. de rezidență (green-card).  Singurele persoane scutite de această 
taxă sunt: copiii care intră în Statele Unite prin procedura sub Convenția de la Haga, rezidenții care revin în S.U.A. și 
persoanele care călătoresc cu viză K1.   
 
Când trebuie să călătoriți – Trebuie să intrați în Statele Unite înainte de data de expirare a vizei dvs., care este de obicei 
șase luni de la data eliberării.  Viza dvs. nu poate fi prelungită, iar taxele nu sunt rambursabile.  Solicitantul principal 
trebuie să intre înainte sau în același timp cu ceilalți membri ai familiei care au primit viză.  Copiii care vor împlini 21 de 
ani după eliberarea vizei trebuie să intre în Statele Unite înainte de a împlini 21 de ani; altfel, vor pierde statutul lor de 
imigrant. 
 
 Obținerea unui Green-Card – Documentul I-551, Card de rezident permanent, cunoscut și ca green-card, va fi expediat 
prin poștă în mod automat la adresa menționată de dvs. în solicitarea de viză.  Acesta este un document foarte 
important care dovedește că aveți permisiunea de a locui în Statele Unite.  Nu călătoriți în afara Statelor Unite înainte de 
a fi primit cardul dvs. de rezidență.  Odată eliberat cardul dvs., nu trebuie să stați în afara Statelor Unite mai mult de un 
an de zile.  În caz contrar, vă veți pierde statutul de rezident permanent. 
 
Precizări referitoare la copii – Copiii trebuie să primească anumite vaccinuri înainte de a se putea înscrie la școală în 
Statele Unite.  De aceea, vă recomandăm să aduceți cu dvs. în Statele Unite dovada schemei complete de vaccinuri 
obținute de copilul dvs.  În plus, în cazul în care copilul dvs. este adoptat, sau aveți custodia totală în urma unui divorț, 
sau împărțiți custodia cu celălalt părinte al copilului, vă recomandăm să aduceți o copie a tuturor documentelor  
referitoare la adopție sau custodie obținute de la tribunalul din țara dvs. de origine.  Veți avea nevoie de aceste  
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După interviul de viză 

 
 
documente (traduse în limba engleză) în Statele Unite pentru înscrierea copilului la școală, asigurarea medicală și în final 
pentru cetățenie. 
 
Informații pentru noii imigranți – Vă rugăm să vizitați pagina de internet a Serviciului de Imigrare al Statelor Unite 
(USCIS) pentru informații folositoare referitoare la mutarea în Statele Unite.  Puteți citi online publicația lor la "Welcome 
to the United States: A Guide for New Immigrants".
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Solicitanții de viză Diversity Visa – Informații adiționale 

 
Dacă veți susține un interviu pentru Diversity Visa (DV), vi se aplică toate informațiile de mai sus.  Vă rugăm să 
programați si să efectuați examenul medical înaintea interviului dvs. de viză; înregistrați-vă la serviciul de curierat 
menționat; și obțineți toate documentele cerute.. 
 
Mai jos veți găsi informații adiționale referitoare numai la solicitanții de vize DV. 
 
Aduceți la interviul dvs. 

 
În plus față de documentele menționate în lista de documente dinainte de interviu din acest pachet, solicitanții de 
vize DV trebuie să mai aducă următoarele documente la interviul de viză: 
 

 Informațiile referitoare la programare tipărite din „Verificarea Statutului Înregistrării” (“Entrant Status 
Check”) de pe pagina E-DV. 

 
 Documente care arată că aveți diplomă de bacalaureat diploma) SAU doi ani de experiență în muncă în ultimii 

cinci ani imediat înaintea participării la loteria vizelor care să vă califice (numai pentru principalul solicitant) 
mai multe informații disponibile online 
 

 Taxa de 330$.  Toate taxele se pot plăti în dolari S.U.A. sau echivalentul în lei.  Se acceptă plata în numerar 
sau cu cardul. 

 
Revedeți înregistrarea dvs. la loteria vizelor 

 
Înainte de interviul dvs. de viză, vă recomandăm să revizuiți datele înscrise în formularul E-DV inițial de participare.  
Pe formularul E-DV inițial de participare trebuie să fi trecut corect statutul dvs. marital.  Dacă sunteți căsătorit(ă) 
legal, trebuie să fi trecut numele soției/soțului, chiar dacă în prezent sunteți separat de ea/el (în afara cazului în care 
soția/soțul este cetățean sau rezident al S.U.A. 
 
În plus, trebuie să fi trecut TOȚI copiii în viață, necăsătoriți și sub 21 de ani.  Asta înseamnă, toți copiii dvs. naturali, 
copiii soției/soțului dvs. sau copiii adoptați legal în conformitate cu legile din țara dvs..  
 

Omiterea menționării soției/soțului sau a copiilor existenți la data înregistrării dvs. la loteria vizelor va 
rezulta în refuzul vizei dvs. și a familiei dvs.  Orice taxă plătită către guvernul Statelor Unite în legătură cu 
solicitarea dvs. de viză este nerambursabilă.  Dacă ați omis să includeți un copil care era deja născut sau un 
soț/o soție cu care erați deja căsătorit(ă) în momentul în care v-ați înregistrat la loteria vizelor, ar trebui să 
nu mai continuați cu solicitarea vizei.  Puteți să revedeți criteriile de calificare online. 
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