
 

 

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

Step 1: Register your appointment online 

If you received your interview appointment from the National Visa Center (NVC) or 
Kentucky Consular Center (KCC), you need to create a profile online.  This gives us the 
information we need to return your passport after your interview.  Registration is free – 
click the “Register” button below.    
 
If you are applying for a K1 visa, you must schedule your own interview appointment 
using our online service.  You must first create a profile and must wait 24 hours after 
payment.  If you wish to cancel or reschedule your K1 appointment, please keep in mind 
that K1 petitions are valid for only four (4) months.  
 

 

Step 2: Get a medical exam in Moldova 

For all visa applicants except K visas, as soon as you receive your interview appointment 
you must schedule a medical exam in Moldova.  Click the “Medical Exam Instructions” 
button below for a list of designated doctors’ offices in Moldova.  Please schedule and 
attend a medical exam with one of these doctors before your interview.  
 
If you are applying for a K1 visa, you must schedule your medical exam before you can 
schedule your visa interview.  The consular section will send you instructions by email 
after we receive your approved K1 petition at the embassy.  

        

Step 3: Bring your documents to the embassy on the interview day 

It is important that you bring all required original documents (and simple photocopies – 
for DV applicants only) to the Consular Section on your interview day.  (For IVs, please 
submit the originals of the same documents that have been scanned into the CEAC.) You 
can find instructions on page 3.  We’ve created a checklist that will tell you what to bring.   

 

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 

All immigrant visa applicants, regardless of age, require a medical examination prior to the issuance of a visa.  Only a 
physician accredited by the U.S. Embassy can perform this exam.  It is your responsibility to schedule a medical exam 
with the clinic listed below before your visa interview at the U.S. Embassy.  Medical examination results from other 
physicians will not be accepted.   
 

Approved clinic 
   
To schedule a medical appointment with the International Organization for Migration (IOM), please visit their 
website at www.med.iom.md. 
 
IOM Chisinau  
36/1, Ciuflea str.  
MD-2001 Chisinau  
Republic of Moldova  
Phone: +373-22-232-515 or 233-188  
Email: chisinauops@iom.int or chisinaumed@iom.int       
 

 

Items to bring to your medical examination 

 
Bring the following items to your medical exam: 

 Your passport or local Identification Document (ID)  

 A copy of your immunization records 
You must pay all medical examination fees, including x-ray and blood test fees, directly to the examining physician. The 
medical examination fee is a separate fee and is not included in the Immigrant Visa Fee.  
 
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. 
 
After the medical exam 

 
When your examination is completed, the doctor will provide you with exam results in a sealed envelope OR for cases 
processed under Modernized Immigrant Visa (MIV) process - electronically.  If you received an envelope - DO NOT OPEN 
IT.  Instead, bring it to the Consular Section, according to the provided instructions.  
 
Any x-rays taken will be given to you. You DO NOT need to bring the x-rays (or the CDs with the examination results) to 

your visa interview unless you suffer from tuberculosis (TB).  However, you must carry the x-rays with you when you 

travel to the United States for the first time.  The medical report must be less than six months old when you enter the 

United States as an immigrant. 
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Pre-Interview Checklist  

 

Please use the list below to determine the items that every applicant must bring to the embassy on the interview day.  

Any documents that are not in English, Romanian, or Russian 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 (6) months beyond your intended date of entry to the United States and (for DV applicants 
only) a simple photocopy of the bio page. 

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

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

 Your original birth certificate and (for DV applicants) a simple photocopy.  

 Medical examination results in a sealed envelope (if the physician gives you these results). 
If you do not receive an envelope, your medical examination result will be transferred to the Consular Section electronically.  
Please, check with the physician on the type of document issued.  

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

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.  If the petitioner has low or no income, 
a Joint Sponsor should be found who can meet the requirements in the federal U.S. Poverty Guidelines for 2019.   
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 ongoing relationship between the petitioner and visa applicant. Evidence varies, but all submissions 
must be dated and identify what it is, including photographs, letters, emails and other communication, joint bank 
accounts and property, joint insurance policies, etc.  All evidence should be brought on the interview day.   

 If you are married:  Your original marriage certificate and (for DV applicants) a photocopy.  

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

 If you are single, divorced or widowed:  A certificate of civil (marital) status is required (for applicants 18 and older).  Please 
provide the original and (for DV applicants) one photocopy. 

 If you are older than 16 years of age:  The original DETAILED Moldovan police certificate and police certificates from 
countries of previous residence. 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 previously obtained a police certificate and submitted it to NVC more than 6 months ago; and 
3. You still live in the country that issued the police certificate. 
 
For information on obtaining police certificates from countries of previous residence please see: 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html.  

 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 (English translation is a must) and (for DV applicants) 
photocopies. 
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Pre-Interview Checklist  

 If you have served in any country’s military:  Military records and (for DV applicants) a photocopy. 

 If you are adopted:  Adoption papers or custody documents, English translations, and (for DV applicants) photocopies. 

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

 
Submitting documents to the U.S. Embassy  

The documents listed in the pre-interview checklist must be submitted to the Consular Section at 103 A. Mateevici 
Street on the day of your interview appointment.  
 
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 send an e-mail to ChisinauVisas@state.gov.   For K visas, please 
visit ustraveldocs.com.  There may be a significant wait time 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 were scheduled by NVC.  DV applicants should be aware that visas are numerically 
limited and must be issued the same month the interview has been assigned and by September 30 of the program year.  
If applicants decide to reschedule, 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 request to reschedule your interview.  
 

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.  We strongly recommend that you do not bring large 
bags, I-pads, PCs, or other electronic devices.  
 

Accompanying persons 

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

 Interpreter:  Applicants may bring ONE interpreter if they do not speak English, Romanian, or Russian 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 local currency.  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 Moldova 

 

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 via courier services only.  If you have to travel within 
Moldova 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 or how they should be scanned into the 
applicant’s CEAC.  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.  
Applicants processed under MIV will not be receiving a travel packet. This means that you will be able to travel and enter 
the US with your passport and visa only. A travel packet will not be handed to the MIV applicants. All relevant documents 
will be available to the Immigration Officer electronically. 
 

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.  It is in addition to the Immigrant Visa Fee you paid before 
your interview.  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 fiancé(e) (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.  Unless they are eligible for benefits under 
the Child Status Protection Act, children who are issued a visa before turning 21 years of age must enter the United 
States before their 21st birthday to avoid losing 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.  If you plan to travel outside the U.S. before 
your green card arrives:  Please consult USCIS’s and CBP’s websites for rules about what documents you need to re-enter 
the country.  We also recommend you check with the airline to ensure you are in compliance with their rules.  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 – In the United States, children are required to have certain vaccinations before they can enroll in 
school.  We recommend that you bring your child’s complete vaccination records with you to the United States.  If your 
child is adopted, you have full custody as a result of a divorce, or you share custody with another parent, you should 
bring a copy of all applicable adoption or custody papers from the authoritative court in your home country.  You will 
need these papers (translated into English) for issues such as school enrollment, medical care, and eventual citizenship. 
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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 the above instructions apply to you.  Please schedule and attend a 
medical examination prior to your visa interview; enroll in the required courier service (see Step 1); 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 the embassy prior to the 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 OR two (2) years of qualifying 
work experience in the five (5) years immediately prior to application (for the principal applicant only; more 
information is available online). 

 
 Payment in cash of the $330 Diversity Visa Application Fee for each visa applicant. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambasada S.U.A 

Chișinău, Moldova 
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Diversity Visa Applicants– Additional Information 

 
 
Vă rugăm să urmați pașii de mai jos înainte de interviul de viză la Ambasada SUA din 
Chișinău, Moldova.  

Pasul 1: Programarea on-line 

Dacă ați primit confirmarea programării pentru interviu de la Centrul Național de Vize 
(NVC) sau de la Centrul Consular de la Kentucky (KCC), trebuie să creați un profil on-line. 
Acest profil ne oferă detaliile necesare pentru livrarea pașaportului și actelor 
dumneavoastră. Înregistrarea este gratuită – trebuie doar să faceți click pe butonul 
“Înregistrați-vă” de mai jos.   
Dacă depuneți o solicitare pentru viza K1, trebuie să faceți programarea personal și doar 
în regim on-line.  Dacă doriți să anulați sau să reprogramați interviul pentru viza K1, vă 
rugăm să țineți cont de faptul că o petiție K1 este valabilă doar 4 luni.  

 

Pasul 2: Efectuați un examen medical în Moldova 

Pentru toți solicitanții de viză, cu excepția solicitanților de viză K1, imediat ce ați aflat 
data programării pentru interviul de viză, trebuie să faceți o programare pentru a efectua 
un examen medical în Moldova. Apăsați butonul “Instrucțiuni pentru examenul medical” 
de mai jos pentru a accesa lista oficiilor medicale autorizate  din Moldova. Va rugăm să vă 
programați și să efectuați examenul medical cu câteva săptămâni înaintea interviului.  
Doar în cazul cererilor de viză K1, solicitanții trebuie să facă programare pentru examenul 
medical înainte de a se programa pentru interviu. Secția consulară va expedia toate 
instrucțiunile prin email după ce va primi petiția K1 aprobată la ambasadă.  

 

Pasul 3: Aduceți actele la ambasadă în ziua interviului 

Este foarte important să aduceți la Secția Consulară toate actele în original (și copiile 
acestora doar pentru solicitanții Loteriei Green Card) în ziua interviului. (Pentru Vizele de 
Imigrare, vă rugăm să furnizați originalele acelor acte care au fost deja scanate in CEAC). 
Găsiți  instrucțiunile necesare la pagina 3. Am creat o listă de verificare a documentelor 
care va enumera ce trebuie să aduceți.  

 

Pasul 4: Citiți ghidul pentru interviu 

Vă rugăm să citiți ghidul interviului pentru a afla despre unele acțiuni ce trebuie 
întreprinse până la interviul de viză. 

Înregistrați-vă 

Instrucțiuni pentru examenul 
medicaltranslate_medical_exam_instruct

Lista de verificare de pînă la interviu 

Ambasada SUA 
Str. A. Mateevici 103  
Chișinău MD-2009 
Republica Moldova 

 Telefon: 
 022-408300 
       022-893060 (Call Centru) 

 Email: 
ChisinauVisas@state.gov  
ChisinauDV@state.gov 
(pentru Loteria Vizelor) 

 Pagină web: 
 http://md.usembassy.gov/ 

 Anulare și reprogramare 
 ChisinauVisas@state.gov 

 Hartă:  
 

Informație de contact 
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 Diversitate Instrucțiuni 
pentru viză  

 După interviu 

 Întrebări și răspunsuri 
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Instrucțiuni pentru interviu      
 
 
 

Pregătirea pentru interviu Video 
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Instrucțiuni pentru examenul medical 

Toți solicitanții de viză de imigrare, indiferent de vârstă, necesită efectuarea unui examen medical înainte de emiterea 
unei vize. Doar un medic acreditat de către Ambasada Statelor Unite poate efectua acest examen. Este 
responsabilitatea Dumneavoastră să faceți o programare la centrul medical menționat mai jos înainte de interviul de 
viză la Ambasada SUA. Rezultatele examenelor medicale efectuate la alte centre medicale, nu vor fi acceptate.  
 

Centrul medical acreditat 
   
Pentru a face o programare la Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), vă rugăm să accesați 
următoarea pagină web  www.med.iom.md. 
 
OIM Chișinău   
Str. Ciuflea 36/1  
MD-2001 Chișinău  
Republica Moldova  
Telefon: +373-22-232-515 or 233-188  
Email: chisinauops@iom.int or chisinaumed@iom.int       
 

 

Ce trebuie să aveți cu Dumneavoastră în timpul examenului medical 

 
Vă rugăm să aduceți cu Dumneavoastră următoarele:  
 

 Pașaportul Dumneavoastră sau un act de identitate   

 O copie a Certificatului Dumneavoastră de Vaccinare 
 
Va trebui să achitați centrului medical toate taxele ce țin de examenul medical, inclusiv radiografiile și analizele de 
sânge. Taxa pentru examenul medical este o taxă separată și nu este inclusă în taxa consulară pentru vizele de imigrare.   
 
În timpul examenului medical 

Examenul medical va include o examinare a istoriei Dumneavoastră medicale, o examinare fizică și radiografia cutiei 
toracice și, de asemenea, analiza de sânge și testul de gonoree (pentru solicitanții care au peste 15 ani).  Statele Unite ale 
Americii, de asemenea, are drept cerință examinările pentru depistarea tuberculozei (TB) pentru solicitanții de la doi ani 
în sus. Trebuie să fiți pregătiți pentru a discuta despre istoria Dumneavoastră medicală și despre medicamentele și 
tratamentele medicale pe care le urmați. Mai multă informație despre cerințele generale medicale poate fi găsită aici.  
 
Legea Statelor Unite cu privire la imigrare obligă solicitanții de viză să obțină anumite vaccinuri înainte de emiterea vizei.  
Cerințele de vaccinare pentru vizele de imigrare le găsiți aici. De asemenea, puteți citi Întrebări si Răspunsuri despre 
cerințele pentru examinarea medicală.  
 
După examenul medical 

Atunci când examenul medical este finalizat, medicul va elibera rezultatele într-un plic sigilat SAU pentru cazurile 
procesate în cadrul procesului Modern Immigrant Visa (MIV) - electronic. NU DESCHIDEȚI ACEST PLIC. Acesta va trebui 
prezentat Secției Consulare conform instrucțiunilor primite.  
 
Rezultatele radiografiilor vă vor fi înmânate. NU TREBUIE să aduceți peliculele (sau CD-urile cu rezultatele examinării) la 
secția consulară decât în cazul în care ați fost diagnosticat cu tuberculoză (TB). Însă va trebui să aveți rezultatele 
radiografiilor cu Dumneavoastră în ziua când veți călători prima dată în Statele Unite. Rezultatul examenului medical nu 
trebuie să aibă o vechime mai mare de șase luni atunci când traversați frontiera SUA în calitate de imigrant.  
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https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/medical-exam-faqs.html


 
 
 

 

Lista de verificare de până la interviu  

 

Vă rugăm să utilizați lista de mai jos pentru a verifica lista actelor pe care fiecare solicitant trebuie să le prezinte la ambasadă 

în ziua interviului.  

Documentele care nu sunt în engleză, romană sau rusă trebuie să fie însoțite de traduceri în limba engleză:  

 O copie a scrisorii pentru interviu emisă de NVC (nu se aplică câștigătorilor loteriei Green Card, logodnicilor (K1) si nici 
solicitanților adoptați sau care au cerut statut de refugiat sau azil). 

 Pașaport valabil pentru cel puțin 6 luni și (pentru solicitanții DV) o copie a paginii biografice (pagina cu fotografie și date 
personale).  

 Două (2) fotografii color pentru fiecare solicitant de viză (5 cm x 5 cm).  Vă rugăm să citiți informația referitoare la cerințele 
fotografiei online.    

 Pagina de confirmare a formularului DS-260 Cererea pentru viza de imigrare pe care l-ați completat online pe 
ceac.state.gov/iv. 

 Certificatul de naștere în original și (pentru solicitanții DV) copia acestuia.    

 Rezultatul examenului medical într-un plic sigilat (dacă medicul vă eliberează aceste rezultate).  
Daca nu veți primi examenul medical în plic, acesta va fi transferat Sectiei Consulare electronic.  
Va rugăm să concretizați acest lucru cu colaboratorul centrului medical.  
 

Solicitanții categoriilor descrise mai jos în italic vor trebui să prezinte documente adiționale în ziua interviului: 

Pentru solicitările de viză în baza relațiilor de familie:    

 Cea mai relevantă formă I-864 Formular de Sponsorizare I-864 care trebuie completat de fiecare sponsor sau co-sponsor 
financiar împreună cu o copie a formelor de achitare a taxelor/impozitelor federale și formele W-2 relevante. Atunci 
când un petiționar nu are venit sau are un venit prea mic, este necesar să găsiți un co-sponsor care ar întruni cerințele 
din Ghidul Indicatorilor Financiari al SUA pentru 2019.  
De asemenea, vor fi necesare dovezi ce țin de statutul petiționarului și domiciliul acestuia în SUA (o copie a pașaportului 
american, a certificatului de naturalizare sau a permisului de ședere (a Green Card-ului). 

 Dovezi despre existența și desfășurarea unei relații dintre petiționar și solicitantul de viză. Dovezile variază, insă toate 
cele prezentate trebuie datate și însoțite de o descriere, inclusiv fotografii, e-mail-uri, scrisori și alt gen de comunicare, 
acte ce confirmă deținerea în comun a unui sau mai multor conturi bancare, acte ale proprietăților deținute în comun, 
acte despre deținerea unei asigurări în comun, etc. Toate aceste dovezi trebuie prezentate în ziua interviului. 

 Dacă sunteți căsătorit(ă):  Originalul certificatului de căsătorie, și (pentru solicitanții DV) o copie a acestuia.   

 Dacă ați fost anterior căsătorit(ă):  Originalul certificatului de divorț, sau certificatul de deces al soțului/soției și (pentru 
solicitanții DV) copii simple ale acestora.  

 Dacă sunteți celibatar(ă), divorțat(ă) sau văduv(ă):  Un certificat de stare civilă va fi necesar (pentru solicitanții mai mari de 
18 ani). Vă rugăm să prezentați originalul și (pentru solicitanții DV) o copie a acestuia.  

 Dacă aveți peste 16 ani:  Se va prezenta originalul cazierului judiciar moldovenesc DETALIAT  (“Certificat de cazier 
detaliat”) cât și din oricare altă țară în care ați locuit mai mult de un an de zile. Un cazier judiciar recent se va cere în cazul 
în care toate cerințele de mai jos se aplică:  

1.  Aveți peste 16 ani; 
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https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html
https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html
https://ceac.state.gov/IV
https://nvc.state.gov/aos
https://www.uscis.gov/i-864p


 
 
 

 

Lista de verificare de până la interviu  

2.  Ați obținut un cazier judiciar și l-ați expediat către NVC mai mult de șase luni în urmă; și  
 

3.  Încă mai locuiți în țara care v-a emis cazierul judiciar.  
Pentru informații despre solicitarea unui cazier judiciar din țaările în care ați locuit mai mult de un an de zile, vă rugăm să 
accesați următorul link: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-
Country.html  

 Pentru solicitările în baza petițiilor de lucru/angajare:   Scrisoare din partea angajatorului din SUA. Aceasta trebuie să fie 
datată nu mai mult de o lună în urmă.   

 Persoane cu antecedente penale:  Copia și originalul  sentințelor, traducerea în limba engleză și (pentru solicitanții DV)  copii 
simple ale acestora. 

 Dacă ați efectuat serviciul militar în orice țară: Livret militar și (pentru solicitanții DV)  copia acestuia.  

 Dacă ați fost adoptat: Acte ce confirmă adopția sau tutela, traducerea în engleză ale acestora și (pentru solicitanții DV) 
copiile respective.  

 Dacă sunteți copilul vitreg al unui petiționar:  Originalul certificatului de căsătorie al petiționarului cu părintele 
Dumneavoastră biologic și actele de divorț a fiecărui dintre părinți în cazul în care aceștia au fost anterior căsătoriți și 
(pentru solicitanții DV) copii ale acestora.   
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Instrucțiuni pentru interviu 

 
Prezentarea documentelor la ambasada SUA  

 

După ce adunați toate actele indicate in Lista de verificare de până la interviu, acestea trebuie aduse la secția consulară 
de pe strada A. Mateevici 103 în ziua interviului.  
 
Dacă ambasada solicită documente adiționale, Dumneavoastră va trebui să le duceți la unul din oficiile TNT oficiul TNT 
Express. Această pagină web explică cum să prezentați ambasadei documente prin curier.   
 

Reprogramarea sau anularea interviului 

 

Dacă nu vă puteți prezenta la interviu, vă rugăm să expediați un e-mail la adresa ChisinauVisas@state.gov.  
Pentru vizele K-1 vă rugăm să accesați ustraveldocs.com. Perioada de așteptare pentru un nou interviu ar putea fi 
mare, de aceea, recomandarea este de a folosi programarea inițială. Pentru cererile de viză în baza relațiilor de familie 
sau a petițiilor de angajare, viza devine valabilă în luna în care ați fost programat(ă) de către NVC.  
Solicitanții de viză în baza loteriei Green Card (DV) trebuie să știe ca vizele sunt numeric limitate și trebuie emise în 
aceeași lună în care a fost programat interviul și până la data de 30 septembrie a programului. Dacă solicitanții DV decid 
să-și reprogrameze interviul, ei trebuie să țină cont de faptul că nu există nici o garanție că o viză va fi valabilă pentru 
ei în ziua programării. Vă rugăm să verificați informația de pe Buletinul Vizelor înainte de a solicita reprogramarea 
interviului.  
 

Procedurile verificărilor de securitate   

 
Toți vizitatorii Ambasadei SUA trebuie să treacă prin anumite proceduri de securitate. Orice vizitator care refuză să 
treacă prin verificările de securitate ale Ambasadei SUA nu vor putea intra în ambasadă. Pentru a evita amânarea intrării 
Dumneavoastră și a celor din urma Dumneavoastră, sunteți rugat(ă) să aduceți doar ceea ce este necesar pentru 
interviul dumneavoastră. Recomandăm să nu aduceți genți mari, I-pad-uri, computere sau oricare alt echipament 
electronic. 
 

Persoane însoțitoare  

 

Avocații nu pot însoți clienții în sala de așteptare sau la interviu. Doar următoarele persoane pot însoți un solicitant de 
viză la interviu:  

 Traducător: Solicitanții de viză pot aduce UN traducător cu ei în cazul în care ei nu vorbesc engleza, romana sau 
rusa destul de bine pentru a avea un interviu.  

 Vizitatori cu nevoi speciale: Solicitanții pot fi însoțiți de UN ajutor în cazul în care sunt persoane în vârstă, cu 
dezabilități sau minori.  
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http://www.ustraveldocs.com/md/md-niv-passporttrack.asp
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Instrucțiuni pentru interviu 

Taxe consulare pentru viza de imigrare 

 

 
Dacă taxele consulare nu au fost achitate nici la Centrul Național de Viză și nici pe pagina de programare, vă rugăm să fiți 
pregătit(ă) să le achitați în ziua interviului. Toate taxele pot fi achitate atât în dolari SUA cât și în valuta națională. Noi 
acceptăm atât bani în numerar cât și plăți cu cardul. Vă informăm că în cazul în care se stabilește că nu sunteți eligibil(ă) 
pentru o viză, taxa consulară nu se rambursează. O listă completă a prețurilor poate fi accesată aici.  
 
 

Nu faceți aranjamente de călătorie în afara Moldovei 

 

Dacă viza Dumneavoastră este aprobată, pașaportul va mai rămâne la ambasadă în timp ce noi pregătim pachetul de 
imigrare și aplicăm viza în pașaport. Atât pașaportul, cât și pachetul de imigrare, vă vor fi returnate doar prin curier.  
(Solicitanții de viză procesați în baza sistemului MIV nu vor primi un pachet de călătorie.) 
Dacă aveți necesitatea de a călători pe teritoriul Moldovei în timp ce pașaportul Dumneavoastră se află la noi, vă 
sugerăm să aveți un act de identitate cu fotografie în locul acestuia.  
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https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/fees-visa-services.html


 
 
 

 

După interviu 

Ofițerul consular poate lua o decizie în privința unei solicitări de viză doar după revizuirea solicitării oficiale și după 
interviul propriu-zis. Nu există nici o garanție că veți primi viza. Nu scoateți în vânzare casa, mașina sau proprietățile, nu 
demisionați din funcție, nu procurați bilete de avion nerambursabile și nu faceți planuri de călătorie până la primirea 
pașaportului cu viza de imigrare.  
 

Solicitarea informațiilor adiționale 

 

Uneori ofițerul consular nu poate lua o decizie finală în privința unui caz din motiv că el/ea necesită revizuirea 
documentelor adiționale sau cazul necesită un proces administrativ. Atunci când sunt solicitate documente adiționale, 
ofițerul consular va emite o scrisoare temporară de refuz, prin intermediul căreia se  solicită documente adiționale. 
Aceeași scrisoare conține instrucțiuni despre modul de prezentare a acestora la ambasadă sau despre scanarea lor in 
CEAC. Procesul administrativ necesită timp adițional după interviu și poate fi finalizat în decurs de 60 de zile. Cu toate 
acestea, acest termen variază în dependență de circumstanțele fiecărui caz. Înainte de a solicita detalii despre procesul 
administrativ al cazului Dumneavoastră vă sugerăm să așteptați cel puțin 60 de zile după interviu. 
 

Ce urmează după aprobarea vizei  

 

Pașaportul, viza și pachetul de imigrare sigilat – Viza Dumneavoastră de imigrare va fi aplicată pe una dintre paginile 
pașaportului Dumneavoastră. Va rugăm să verificați datele vizei pentru a vă asigura că nu sunt greșeli de tipar. De 
asemenea, veți primi un plic sigilat cu acte pe care va trebui să le prezentați autorităților la primul aeroport de intrare in 
SUA.  
Nu deschideți acest plic. Trebuie să-l aveți la Dumneavoastră în bagajul de mână. Nici într-un caz nu trebuie pus în 
bagajul de cală. Dacă împreună cu examenul medical veți primi o radiografie, vă rugăm s-o aveți în bagajul de mână și să 
o prezentați autorităților de la graniță.  
Solicitanții de viză procesați în baza sistemului MIV nu vor primi un pachet de călătorie. Aceasta înseamnă că veți putea 
călători și intra în SUA doar cu pașaportul și viza. Toate documentele relevante vor fi disponibile electronic ofițerului de 
imigrare. 
 
Taxa de imigrare USCIS – Toate persoanele cărora li se emit vize de imigrare trebuie să achite o taxa de imigrare Biroului 
pentru Cetățenie și Servicii de Imigrare (USCIS) înainte de a călători în Statele Unite ale Americii. Această taxă este 
pentru procesarea statutului de rezident și imprimarea Green Card-ului.  Aceasta este o taxă adăugătoare la taxa pentru 
viza de imigrare care a fost achitată până la interviu. Persoanele care sunt scutite de plata acestei taxe sunt copiii care 
intră pe teritoriul Statelor Unite ale Americii în baza procesului de la Haga, rezidenții care își recapătă statutul de 
rezidenți permanenți și persoanele care călătoresc cu viză de logodnic(ă) (K). 
 

Când trebuie să călătoriți – Trebuie să intrați pe teritoriul Statelor Unite înainte de data expirării vizei, care de obicei 
este de șase luni din data imprimării. Viza Dumneavoastră nu poate fi prelungită, iar taxele achitate nu sunt 
rambursabile. Solicitantul principal trebuie să intre înainte sau în același timp cu ceilalți membri ai familiei. Copiii cărora 
li se emit vize înainte de a împlini 21 de ani, trebuie să intre în Statele Unite înainte de cea de-a 21 zi de naștere pentru a 
evita pierderea statutului de imigrant, cu excepția cazului când aceștia sunt eligibili pentru beneficii în temeiul Actului de 
Protecție a Statutului de Copil.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

După interviu 

 
Primirea Green Card-ului – Forma I-551 Cardul de Rezident Permanent, de asemenea cunoscută ca Green Card, va fi 
expediată automat prin serviciul poștal la adresa din SUA menționată în solicitarea de viză. Acesta este un document 
foarte important care confirmă permisiunea Dumneavoastră de a avea permis de ședere în Statele Unite. Dacă 
planificați să călătoriți în afara SUA până a primi green card-ul: vă rugăm să consultați paginile de internet ale USCIS si 
CBP în privința documentelor necesare pentru a reintra în țară. De asemenea, vă recomandăm să contactați și compania 
de zbor pentru a vă asigura că vă conformați anumitor reguli. Odată ce cardul Dumneavoastră a fost emis, nu trebuie să 
stați în afara SUA mai mult de un an. Dacă stați peste acest termen, riscați să pierdeți statutul de rezident legal.  
 

Întrebări legate de copii – În Statele Unite copiii sunt obligați să aibă anumite vaccinuri pentru a se putea înscrie la 
școală. Vă sugerăm să aduceți cu Dumneavoastră în SUA Certificatul de Vaccinare al copilului.  
 
Dacă copilul Dumneavoastră este adoptat, aveți custodie deplină sau comună în urma unui divorț, trebuie să prezentați 
o copie a tuturor documentelor de adopție sau custodie aplicabile, emise de instanța competentă din țara 
Dumneavoastră. Veți avea nevoie de aceste acte (traduse în limba engleză) pentru chestiuni legate de înscrierea la 
școală, îngrijire  medicală și eventual de cetățenie.  
 
Informații pentru imigranți – Rugăm să vizitați pagina web a USCIS pentru informații utile ce țin de imigrarea în Statele 
Unite. Puteți citi următoarea publicație online: “Bun venit în Statele Unite: Ghidul Imigrantului”.  
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https://www.uscis.gov/i-9-central/temporary-i-551-stamps-and-mrivs
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/your-trip
https://www.uscis.gov/tools/settling-us/welcome-united-states


 
 

 

Solicitanții de viză  Diversity Visa – Informație adițională 

Informație adițională 

 

 
 
Dacă sunteți programat pentru un interviu de viza Green Card (DV), toate cerințele menționate mai sus se aplică.  
Vă rugăm să vă programați și să efectuați un examen medical înainte de a vă prezenta la interviu; creați un profil 
pentru curier (revedeți Pasul 1) și colectați documentele necesare.  
 
Mai jos găsiți instrucțiuni adiționale care se referă doar la solicitanții de viză în baza loteriei Green Card.  
 
Aduceți la interviu 

 
Adițional documentelor din Lista de verificare de până la Interviu din acest ghid, solicitanții de viză DV trebuie să mai 
prezinte următoarele acte la ambasadă în ziua interviului: 
 

 Informația despre programare, imprimată de pe “Entrant Status Check” de pe pagina Pagina E-DV. 
 

 Documente ce confirmă calificarea Dumneavoastră în baza unei diplome de studii SAU doi (2) ani de 
experiență de muncă calificată în ultimii cinci (5) ani de până la înregistrarea în loterie (doar pentru solicitantul 
principal; mai multă informație este disponibilă online).  

 
 Achitarea (în numerar sau cu cardul) taxei de $330 pentru fiecare persoană individual.  

 
Verificați înregistrarea Dumneavoastră în loterie  

 
Înainte de a vă prezenta la interviu, este recomandabil să verificați încă o dată datele Dumneavoastră introduse în 
timpul înregistrării inițiale E-DV. În timpul acelei înregistrări Dumneavoastră trebuia să introduceți corect starea civilă. 
Dacă sunteți căsătorit(ă) legal, soțul/soția Dumneavoastră trebuie să apară în acea înregistrare, chiar dacă sunteți în 
proces de separare/divorț (doar dacă acesta nu este cetățean american sau rezident permanent). 
 
De asemenea, Dumneavoastră trebuia să indicați TOȚI copiii care sunt în viață, necăsătoriți și sub 21 ani înregistrați în 
loterie. Este vorba despre copiii Dumneavoastră biologici, copiii soțului/soției Dumneavoastră sau copiii care au fost 
adoptați de Dumneavoastră conform legii țării Dumneavoastră.   
 
Dacă nu ați înregistrat în loterie un soț sau copil existent în timpul înregistrării inițiale, aceasta duce la refuzarea 
vizei Dumneavoastră si a vizelor membrilor de familie.  
Orice taxă achitată guvernului SUA pentru procesarea acestor cereri de viză nu este rambursabilă. Dacă nu ați 
înregistrat un copil deja născut, sau un soț (soție) cu care erați căsătorit(ă) la momentul înregistrării inițiale, NU 
trebuie să mai continuați cu solicitarea de viză. Puteți consulta criteriile de eligibilitate online.   
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http://www.dvlottery.state.gov/
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html

