Ambasada Africii de Sud – București, România
Str. Știrbei Vodă 26-28, et.2
Tel. 021 3133725/85
Fax: 021 3133795
www.dirco.gov.za/romania
Program Consulat: 9:00 – 12:00 luni-vineri

Cerințe pentru obținerea vizei
În cazul în care formularul de aplicare pentru viză nu este completat corect, sau
documentele nu sunt predate la timp, se va întârzia sau se poate refuza emiterea vizei.
Aplicațiile pentru viză se pot depune cu maxim 2 luni înainte de data plecării.
Documentele scrise în alta limbă trebuie sa fie însoțite de traducere autorizată în engleză.
Aplicanții trebuie să prezinte documentele personal. (Cerința nu este valabilă pentru minori.)
Aplicanții pot fi invitați la sediul ambasadei pentru interviu, dacă oficialul care procesează
aplicațiile consideră necesar.
Deținătorii de pașaport românesc simplu care doresc să obțină o viză de vizită în
Africa de Sud (pe o perioadă de maxim 3 luni) trebuie să prezinte următoarele
documente:
a) Aplicația pentru viză – formularul trebuie completat cu majuscule și cerneală neagră.
Formularul BI-84 se poate descărca de pe site-ul
http://www.dirco.gov.za/romania/consularservices.html
b) Pașaport valabil pentru cel puțin 30 de zile după întoarcerea din Africa de Sud , cu
minim 2 pagini necompletate
c) O fotografie recentă tip pașaport
d) Confirmarea de plată a taxei de 43 euro/ aplicație. A se vedea mai jos detaliile privind
contul bancar. Dovada plății (în caz de transfer sau depozit) sau chitanța eliberată de
bancă vor fi depuse împreună cu aplicația. Nu se acceptă cash.
PENTRU MAI MULȚI APLICANȚI VĂ RUGĂM SĂ FACEȚI UN SINGUR
TRANSFER/ DEPOZIT.
e) Certificat de vaccinare contra febrei galbene, în copie. Nu este necesar dacă
aplicantul pleacă spre Africa de Sud direct dintr-o țară europeană
f) Dovada itinerariului de zbor: rezervare bilete de avion pentru plecare din/ întoarcere
în Romania

g) Dovada unor resurse financiare suficiente, sub forma unui extras bancar recent
pentru ultimele trei luni, autorizat de bancă, sau o scrisoare de garanție de la instituția
care va suporta cheltuielile zilnice în Africa de Sud
h) Rezervare de cazare pentru întreaga perioadă
i)

Adeverință de la angajator / dovada ocupației

j)

Declarație și/ sau document care menționează scopul** și durata vizitei (scrisoarea
de invitație semnată va fi depusă împreună cu o copie a actul de identitate al gazdei
sud-africane). Scrisoarea de invitație și actul de identitate al gazdei trebuie să fie
atestate de poliția locală (Vor fi emise cu maxim 3 luni înainte de plecare.) Se
acceptă numai documente lizibile, clare.

k) Pentru minori: OIRIGINALE și COPII ale următoarelor documente: certificat de
naștere, certificatul de căsătorie al părinților (sau de divorț); consimțământul tutorelui
legal dacă minorul călătorește neînsoțit , copii ale pașapoartelor părinților
Timp de procesare: 10 zile lucrătoare
**Scopul vizitei: vizită la rude, turism, afaceri, vizită de studii sau pentru tratament
medical
Vă rugăm să aveți în vedere că, după ce este aprobată, viza nu poate fi emisă decât
dacă primim confirmarea băncii că s-a platit taxa de viză. Vă rugăm să acordați timp
pentru procesul de emitere a vizei.
Detalii privind plata taxei de viză
AMBASADA AFRICII DE SUD
PENTRU MAI MULȚI APLICANȚI VĂ RUGĂM SĂ FACEȚI UN SINGUR TRANSFER/
DEPOZIT.
IBAN

: RO76BACX 0000 0001 0069 2321

MONEDA : EURO
BANCA

: UNICREDIT TIRIAC

SWIFT

: BACXROBU

Când efectuați plata, menționați la bancă numele aplicantului (al agenției de turism/ turoperatorului/ grupului) pentru ca acesta să apară pe confirmarea de plată.
Toate cheltuielile referitoare la plata prin transfer bancar (trimitere, primire de
documente de la bănci) vor fi suportate de aplicant.

Deținătorii de pașapoarte diplomatice sau de serviciu nu au nevoie de viză pentru o
ședere de maxim 90 de zile.

