
Confirmation
Aceasta confirmă transmiterea aplicaţiei pentru viză
temporară

Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160)

Numele
introdus:

HARAPU, MIRCEA NICOLAE

Data naşterii: 05 DEC 1978
Locul naşterii: PUCIOASA, ROMANIA
Sexul: Male
Cetăţenia: ROMANIA
Numărul
paşaportului:

053477276

Scopul
călătoriei:

BUSINESS/PERSONAL
(B1/B2)

Completat la
data de:

13 FEB 2016
Numărul
confirmării: AA005PIAF6

ACEASTA NU ESTE O VIZĂ.

Postul consular selectat:
BCH
American Embassy Bucharest
Dr. Liviu Librescu Blvd., Nr. 4-6,
Sector 1
Bucharest, Romania

Version 01.02.02

Notă: transmiterea electronică a formularului dumneavoastră DS-160 online este primul pas în procesul de solicitare a vizelor.Următorul
pas este de a vizita pagina de internet a Ambasada sau Consulatul unde doriţi să solicitaţi viza. Cei mai mulţi solicitanţi de viză vor trebui
să se programeze pentru un interviu de viză, deşi unii pot beneficia de programul pentru reînnoirea vizelor. Ambasada sau Consulatul
Informaţiile pot include instrucţiuni specifice locale cu privire la programarea interviurilor, precum şi întrebări frecvente şi răspunsuri.
Este obligatoriu să aduceţi cu dumnevoastră pagina de confirmare şi următoarele documente vă sunt necesare în toate etapele
procesului de solicitare a vizei:

Paşaport
Puteţi aduce documente suplimentare pe care le consideraţi relevante în a susţine cazul dumneavoastră.
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Instructions
Trebuie să aduceţi pagina de confirmare, cu codul de bare clar şi lizibil, la momentul interviului. Dacă nu aveţi acces la o imprimantă în
acest moment, selectaţi opţiunea de a trimite pagina de confirmare la o adresă de e-mail. Puteţi tipări sau trimite cererea pentru uzul
dumneavoastră. NU TREBUIE să aduceţi întregul formular la momentul interviului.
Vă reamintim că vi se va cere să faceţi dovada că aţi plătit taxa pentru solicitarea de viză, precum şi orice alte taxe asociate cu cererea
dumneavoastră. Pentru anumite situaţii specifice, pot exista şi alte taxe asociate cu procesul de solicitare a vizei. Vă rugăm să verificaţi
Tabelul cu taxe de reciprocitate. Pentru alte taxe.
Dacă aveţi alte întrebări sau cum să contactaţi postul consular, vă rugăm mergeţi la http://romania.usembassy.gov/visas sau
http://travel.state.gov.
NOTĂ: Dacă nu sunteţi exceptat pentru intreviu,vi se cere să semnaţi aplicaţia dumnevoastră prin introducerea unei semnături
biometrice, exemplu amprentele în prezenţa unui ofiţer consular. Prin semnătura biometrică,dumneavostră certificaţi sub legea
sperjurului că aţi citit şi aţi înţeles toate întrebările din formularul pentru solicitarea vizei, şi că toate declaraţiile care apar în formular au
fost făcute de dumnevoastră sunt corecte şi complete, conform cunoştinţelor şi convingerilor dumnevoastră.În plus, certificaţi sub legea
sperjurului că toate declaraţiile pe care le-aţi susţinut la acest interviu sunt corecte şi complete, conform cunoştinţelor şi convingerilor
dumneavoastră.
Aţi semnat electronic aplicaţia 13-Feb-2016 08:04:20 (GMT-05:00). Daca nu sunteţi exceptat pentru interviu,vi se cere să semnaţi
aplicaţia personal chiar dacă formularul a fost pregătit de către altcineva.Semnătura electronică certifică că aţi citit şi aţi înţeles toate
întrebările din formularul pentru solicitarea vizei şi că toate declaraţiile care apar în formular au fost făcute de dumnevoastră şi sunt
corecte şi complete conform cunoştiinţelor şi convingerilor. Toate declaraţiile din această aplicaţie sunt făcute pe propria răspundere sub
incidenţa legii sperjurului (28 U.S.C. 1746).
Informaţiile pe care le-aţi furnizat în cererea dvs. şi alte informaţii prezentate pot fi accesate de alte agenţiile guvernamentale care au
autoritatea statutară, sau altă natură legală de a folosi astfel de informaţii, inclusiv pentru aplicarea legislaţiei şi a legii imigraţiei. In
cazul in care va sunt luate amprentele ca parte a procedurii de solicitare a vizei, acestea pot fi comparate cu cele din sistemul FBI Next
Generation Identification sau cele ulterioare acestuia (inclusiv baze de date cu amprente civile, penale sau deja existente). Fotografia pe
care aţi furnizat-o cu solicitarea dvs. poate fi folosită pentru verificarea locului de muncă sau în alte scopuri conforme legislaţiei SUA.
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