
Lista actelor necesare p/u viza de vizita in Irlanda 
 Acte necesare de la aplicant Documents needed from applicant 
1 2 Fotografii 3,5 x 4,5-semnate,cu Nr. aplicatiei pe verso 2 photos 3,5 x 4,5 – Sign both photos and put visa application Nr 
2 Aplicatia online pu viza 

https://www.visas.inis.gov.ie/AVATS/OnlineHome.aspx 
Online visa application 
https://www.visas.inis.gov.ie/AVATS/OnlineHome.aspx 

3 Copia pasaportului moldovenesc Copy of Moldovan Passport 
4 Copia buletinului de identitate moldovenesc Copy of Moldovan ID card 
5 Scrisoare de intentie de la applicant,cu detalii privind 

plecarea in Irlanda în engleză 
Intention letter from the applicant outlining details of travel to Ire 

6 Certificat de nastere original si Copie de certificate MD 
tradus si autentificat notarial 

Original MD Birth cert plus a translated, notarized copy of MD Birth 
cert 

7 Certificat de casatorie/divort/deces MD original PLUS 
copie tradus si autentificat notarial 

Original MD Marriage/Divorce/Death cert plus a translated and 
notarized copy 

8 Certificat de angajare (sau studii) in cimpul muncii - 
tradus 

Certificate of employment - translated 

9 Certificat salarizarea pe ultimele 6 luni – tradus in Eng Last 6 Salary slips issued by employer/accountant/HR  - translated 
10 Extras din contul bancar pe ultimele 6 luni Bank statements for the last 6 months  
11 Dovada ca detineti un imobil sau contract de chirie in R 

Moldova -  tradus in Eng  
Proof you own or rent property in your country of residence 
translated in English – translated  

12 Facturi pu ultimele 3 luni de la locul unde locuiti Utility bills for the last 3 months were you reside 
13 Veti primi factura pentru achitarea taxei pentru visa la 

banca (Victoria Bank MOLDOVA) 
We will issue you with a bank form for payment at Victoria Bank in 
Moldova and you return receipt to us with your application 

 Acte necesare de la persoana care invita Documents needed from the person inviting applicant 
1 Scrisoare de invitatie  de la persoana care va invita in 

Irlanda in engleza 
Invitation letter from the person who invites you to Ireland in 
English 

2 Copia pasaporului UE si buletinului de identitate UE Copy of EU passport and EU ID card 
3 Copia certificatului de nastere UE Copy of the EU birth certificate 
4 Certificat de nastere MD original plus copie tradus si 

autentificat notarial 
Original MD Birth cert plus a translated and notarized copy. 

5 Certificat de casatorie/divort/deces MD original plus 
copie tradus si autentificat notarial 

Original MD Marriage/Divorce/Death cert plus a translated and 
notarized copy 

6 Copie a Public service card Irl. A copy of Irish PUBLIC SERVICE CARD 



7 Certificat de la angajator/ Contractul de angajare Certificate of employment/ Work contract 
8 6 Foi de salarizare cele mai recente 6 Pay slips (it can be monthly, weekly or bimonthly) 
9 Extras din contul bancar pe ultimele 6 luni Bank statements for the last 6 months 
10 Copie contract de chirie sau proprietate a imobilului  Property details, copy of contract if renting  
11 Facturi pe ultimele 3 luni Utility bills for last 3 months 

            

*NOTA- la viza pentru reintegrarea familieiei UE/EEA/Swiss,  certificatele de nastere si de 
casatorie trebuie sa fie si apostilate  

  

Scrisoare de Intentie pentru Visa : 
Scrisoare de intenție semnată și datată, explicând motivul pentru care doriți să călătoriți în Irlanda și trimiteți-o împreună cu 
documentele dvs. Notă! Scrisoarea trebuie redactată în limba engleză (sau tradusă în engleză) 

Scrisoarea va include numele complet al solicitantului, adresa, precum și: 

• Motivul pentru care vreti să călătoriți în Irlanda 
• Datele călătoriei 
• Detalii despre cazare sau cazări , de exemplu adresa de domiciliu a prietenului/familiei dvs., hotel, pensiune, etc. 
• O descriere privind finanțarea călătoriei dvs. în Irlanda, de exemplu dvs., prieten/familie. 

Dacă vizitați un prieten(i) , scrisoarea dvs. trebuie să includă și: 

• Numele (numele) și adresa ( adresele ) prietenului (prietenilor) dvs. din Irlanda 
• descriere despre relația cu persoana (circumstanțele în care v-ați cunoscut, etc.)  
• Documente doveditoare (emailuri, conversații, fotografii împreună etc. 
• Numele și adresele fiecărui membru a familiei dvs. care locuiesc în Irlanda (chiar dacă nu îi veți vizita) 
• Numele și adresa fiecărui membru al familei dvs. care locuiește în oricare altă țară din UE/SEE sau Elveția. 



Dacă vizitațimembri de familie , scrisoarea dvs. trebuie să includă și: 

• Numele și adresele tuturor membrilor familiei dvs. care locuiesc în Irlanda (inclusiv membrii familiei pe care nu îi veți 
vizita) 

• Numele și adresele tuturor membrilor familiei dvs. care locuiesc în prezent în orice altă țară UE/SEE sau Elveția. 
• Documente doveditoare că sunteți rudă cu ei (de exemplu, certificate de naștere și certificate de căsătorie etc.) 
• Documente doveditoare privind relația dvs. cu aceștia (de exemplu, copii ale scrisorilor, e-mail-urilor, fotografii împreună, 

dovezi ale vizitelor anterioare ale solicitantului sau referințe etc. ). 

Scrisoarea trebuie să includă, un angajament precum că: 

• Respectați în totalitate condițiile vizei dvs 
• Nu vă veți baza pe serviciile publice (de exemplu, spitalele publice) 
• Părăsiți Irlanda înainte de expirarea permisului dvs. de imigrare. 

(Obey the conditions of your visa in full; Not rely on public services (eg public hospitals) or become a burden on the State; Leave 
Ireland before your immigration permission expires). 

De asemenea, trebuie să includeți următoarele detalii în scrisoarea de cerere: 

A. Detalii PASAPORTUL dvs. (Curent și anterior): 
• Pașaportul dvs. actual trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni de la data la care intenționați să părăsiți Irlanda 
• Se vor prezenta copii după fiecare pagină a pașapoartelor anterioare (dacă este posibil). Cererea dumneavoastră va fi 

amânată dacă nu furnizați copii ale tuturor pașapoartelor anterioare pe care le aveți. Dacă ați întors pașaportul anterior 
autorităților moldovenești la momentul reînnoirii pașaportului, vă rugăm să precizați acest lucru în scrisoarea de cerere. 

• Includeți în scrisoarea de intenție detaliile care descriu planul dvs. de călătorie în Irlanda și dacă intenționați să: 
• Călătoriți în Irlanda dintr-o altă țară (nu țara dvs. de origine sau o țară în care sunteți rezident legal) sau 
• Călătoriți din Irlanda într-o altă țară. 

Scrisoarea trebuie să precizeze și dacă aveți nevoie sau nu de vize pentru țările respective. Includeți scrisoarea cu cererea dvs. 



Dacă este relevant, solicitați vizele țărilor respective înainte de a solicita o viză irlandeză. Puteți primi refuz la cererea de viză dacă 
pașaportul dumneavoastră nu conține vizele așteptate. 

Dacă nu obțineți vizele așteptate înainte de a aplica pentru o viză irlandeză, explicați de ce în scrisoarea dumneavoastră. Ofițerul de 
vize va include aceste motive atunci când vă examinează cererea. 

Dacă nu sunteți cetățean al țării din care solicitați, trebuie să prezentați dovada că aveți permisiunea de a vă afla în țara din care 
solicitați. De exemplu, o copie a permisului de ședere. Tododată, trebuie să se dovedească faptul că aveți permisiune de ședere în 
țara din care solicitați pentru cel puțin 3 luni de la data părăsirii Irlande 

 

B. PLANUL DVS. DE FINANȚARE: 
Trebuie să demonstrați că aveți suficiente finanțe (bani) pe perioada șederii în Irlanda. 

Notă : Nu există o sumă minimă pentru aprobarea sau refuzul unei cereri de viză. Ofițerul de vize va decide dacă aveți suficient în 
funcție de circumstanțele dvs. 

Dacă plătiți pentru propria vizită ,prezentați un un extras de cont recen împreună cu documentele dvs. Extrasul de cont bancar 
trebuie să fie: 

• În original și pe hârtie cu antetul bancii. Notă : Puteți utiliza un extras de cont obținut prin internet banking, dar acesta 
trebuie să fie vizat oficial de banca dumneavoastră. Nu vom accepta declarații de internet fără ștampila bancii 

• Să includă numele dvs și adresa 
• Să includă numărul de cont și tipul contului (cont de debit, de economii etc.)  
• Să demonstreze fluxul mijloacelor pe cont pentru ultimele 6 luni. 
• În cazul în care prezentați un document pentru un cont de economii, se va include o scrisoare originală din partea băncii 

(pe hârtie cu antet) prin care se confirmă faptul că puteți extrage bani din contul respectiv. De asemenea, în cazul în care 
se observă intrări/ieșiri de sume mari, este necesar să atașați o scrisoare prin care să se explice exact motivul. 

 



În cazul în care un membru al familiei sau un prieten din Irlanda își asumă cheltuielile pentru șederea dvs. în Irlanda, se va prezenta 
o scrisoare în care veți estima cheltuielile (în EUR) și detalii despre acestea (exemplu: costul biletului de avion, cazarea etc.) 

Prietenul/membrul familiei dvs. Trebuie, de asemenea, să arate că își pot permite aceste costuri. Acest lucru este valabil pentru orice 
prieteni/membri ai familiei care vor ajuta la plata vacanței dumneavoastră, inclusiv pentru cetățenii irlandezi.. 

Pentru a face acest lucru, trebuie să le solicitați să vă trimită următoarele documente originale și să le includeți la cererea 
dumneavoastră: 

• Se va atașa un document original (extras de cont, care să îndeplinească aceleași condiții descrise mai sus)  
• Dacă sunt angajați, trebuie să furnizeze: 

 Cele mai recente 3 fluturasi de salariu(pay slips) 
 Cel mai recent document de declarație fiscală, de exemplu în Irlanda, employment detail summary from 

Revenue 
 O scrisoare de la angajatorul lor care confirmă că sunt angajați . 

Dacă vă aprobăm cererea de viză, trebuie să aveți asigurare de călătorie/medicală înainte de a călători. Nu veți putea intra în Irlanda 
fără ea.În unele cazuri, vă putem cere să prezentați dovada că aveți asigurare de călătorie/medicală înainte de a acorda viză. 

C.  OBLIGAȚIILE Dvs. Pentru a reveni în țara de origine 
Deoarece solicitați o viză de scurtă ședere în Irlanda (care permite vizite de mai puțin de 90 de zile), este important să furnizați 
dovezi că aveți legături familiale, sociale sau economice puternice în țara de reședință. Acest lucru este necesar pentru a convinge 
ofițerului de vize că veți părăsi Irlanda la sau înainte de data prevăzută de plecare din Irlanda. 

Este responsabilitatea dumneavoastră să furnizați aceste dovezi. Toate informațiile pe care le furnizați trebuie să fie sub formă de 
dovezi documentare care pot fi verificate de către ofițerul de vize. Sugestii despre cum să arătați dovezi obligațiile dvs. de revenire. 

 

Muncă  
Dacă sunteți angajat, trebuie să furnizați cele mai recente 3 fișe de salariu și o scrisoare de la angajator, care să includă: 



• De cât timp sunteți angajat, 
• Datele cînd veți lipsi de la serviciu 
• Data cînd vă veți întoarce la muncă. 

Studii  
în cazul în care sunteți student, se va prezenta o scrisoare din partea școlii/instituției în care să se menționeze: 

• Cursul pe care îl studiați 
• De cât timp studiați în instituția respectivă 
• Cât timp mai aveți până finalizați cursurile și să se menționeze că veți reveni la cursuri după vizita în Irlanda; 

Familie  
Detalii tuturor membrilor de familie care locuiesc în țara de reședință – dacă aveți copii minori care nu vă însoțesc, se vor include 
certificatele de naștere ale acestora 

Proprietate  
Dovada oricărei proprietăți pe care o dețineți sau închiriați 

• Contractul de închiriere sau actul de proprietate. 

 

D. Asigurare de călătorie: 
• Dovada asigurării medicale sau de călătorie nu trebuie furnizată împreună cu cererea dumneavoastră. Cu toate acestea, 

ofițerul de vize poate solicita acest lucru înainte de a lua o decizie cu privire la cererea dumneavoastră. 
• Dacă viza este aprobată , trebuie prezentate dovezi de asigurare medicală sau de călătorie atunci când ajungi în portul de 

intrare (aeroport sau port maritim) și trebuie să o prezinți la cerere ofițerului de imigrări. 

 

 

 



E.  Dacă veniți în Irlanda în vacanță 
Vă rugăm să includeți descrierea vacanței sau călătoriei de studiu planificate în Irlanda. Vă rugăm să includeți detalii despre locul 
unde veți sta. 

Se vor atașa confirmările de rezervare (e-mailuri sau scrisoride confirmare) referitor la cazarea dvs. în : 

• Hoteluri, pensiuni, pensiuni, B&B -uri , AirBnB -uri , campinguri etc. 
• Cazare comuna sau gratuita. De exemplu, couchsurfing 
• Orice alt tip de cazare. 

În confirmările rezervării trebuie să includă datele de ședere. 

F. Dacă vii în Irlanda pentru a STUDIA: 
Dacă intenționați să studiați în timpul șederii, includeți informații despre planul dvs. de studii, cum ar fi: 

• Numele, adresa, numărul de telefon, website ul și e-mailul instituției în care se va desfășura cursul. De exemplu, școala, 
colegiul sau instituția 

• Cazare comuna sau gratuita. De exemplu, couchsurfing 
• Dovada că ai rezervat un loc la curs. De exemplu, un e-mail sau o scrisoare de confirmare. 

Scrisoare de invitație pentru viză: 
Rugați prietenul(ii) sau membrii familiei pe care intenționați să-i vizitați în Irlanda să scrie o scrisoare în care să menționeze că vă 
invită în Irlanda pentru a-i vizita.Scrisoarea trebuie să fie semnată și să datată. Includeți scrisoarea cu cererea dvs. 

Scrisoarea trebuie să precizeze: 

• Motivul pentru care vă invită în Irlanda 
• Vor menționa datele vizitei în Irlanda 
• O descriere a circumstanțelor în care v-ați cunoscut 



Scrisoarea trebuie să includă o fotocopie color clară, lizibilă, a paginii cu imagine a cărții naționale de identitate sau a pașaportului 
(inclusiv pentru cetățenii irlandezi). 

Scrisoarea trebuie să includă, de asemenea, o declarație din partea prietenului (prietenilor) sau a membrului (membrilor) de familie 
că înțeleg că trebuie: 

• Respectați în totalitate condițiile vizei dvs 
• Să nu vă bazați pe serviciile publice (de exemplu, spitalele publice) 
• Părăsiți Irlanda înainte de expirarea permisului dvs. de imigrare. 

Trebuie să primiți o scrisoare separată de la fiecare prieten/membru de familie pe care doriți să vizitați cu adrese de domiciliu 
diferite. Este acceptabilă o singură scrisoare pentru prieteni/familie care locuiesc la aceeași adresă. 

Cerințe condiționate pentru scrisoarea de invitație 
Dacă sunteți invitat să stați în casa prietenilor sau membrilor familiei dvs., scrisoarea trebuie să menționeze: 

• Că sunteți invitat să stați în casa lor 
• Datele la care sunteți invitat să rămâneți și adresa lor poștală completă (inclusiv EirCode ). 

Dacă prietenii sau membrii familiei care vă invită în Irlanda nu sunt cetățeni UE/SEE sau a Elveției , scrisoarea trebuie să includă: 

• Copie color clară și lizibilă a permisului de ședere irlandez valabil recent 
• Copie color clară și lizibilă a ștampilei actuale valabile a permisului de imigrare din pașaportul lor. 

Dacă prietenii sau membrii familiei dumneavoastră doresc să vă susțină financiar vacanța, scrisoarea trebuie să includă: 

•  O descriere în care vor estima cheltuielile (în EUR) și detalii despre acestea (exemplu: costul biletului de avion, cazarea 
etc.) pe durata șederii dumneavoastră în Irlanda 

• Găsiți mai sus lista actelor care vor demonstra că ei pot să vă susțină financiar conform descriereii  

Notă : Vom refuza cererea dumneavoastră pentru o viză irlandeză dacă nu includeți informații despre refuzurile anterioare de viză. 

https://finder.eircode.ie/
https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/irish-residence-permit/
https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/immigration-permission-stamps/

