LISTA TAXELOR CONSULARE
stabilite în baza Legii nr. 198/2008 cu modificările şi
completările ulterioare
A. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE
1. ELIBERARE PAŞAPORT SIMPLU
Eliberare pasaport electronic

40 euro

Blancheta pasaport electronic

59 euro

Recuperari
Total

1 euro
100 euro

2. ELIBERARE PAŞAPORT TEMPORAR
Eliberare paşaport

40 euro

Blanchetă paşaport simplu temporar

20 euro

Recuperări
Total*)

5 euro
65 euro

*) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro
3. ELIBERARE PAŞAPORT CRDS – ADULT
Eliberare paşaport

40 euro

Blanchetă paşaport electronic

59 euro

Recuperări
Total*)

1 euro
100 euro

*) Pentru certificările prevăzute la art. 10 alin. (2) şi la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin HG nr. 94 din 26
ianuarie 2006 nu se percep taxe consulare suplimentare. De regulă, documentele prevăzute la art. 28 alin. (2) din
acelaşi act normativ, eliberate de autorităţile străine, vor fi traduse şi apostilate sau supralegalizate, după caz,
conform reglementărilor locale. În cazul în care se solicită efectuarea traducerii de către oficiul consular, se vor
percepe taxele consulare legale. Petenţii vor fi însă informaţi că taxa consulară respectivă nu reprezintă taxă
pentru eliberarea paşaportului
4. ELIBERARE PAŞAPORT CRDS - COPIL
Eliberare paşaport

40 euro

Blanchetă paşaport electronic

59 euro

Recuperări
Total*)

1 euro
100 euro

*) Pentru certificările prevăzute la art. 10 alin. (2) şi la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin HG nr. 94 din 26
ianuarie 2006 nu se percep taxe consulare suplimentare. De regulă, documentele prevăzute la art. 28 alin. (2) din
acelaşi act normativ, eliberate de autorităţile străine, vor fi traduse şi apostilate sau supralegalizate, după caz,
conform reglementărilor locale. În cazul în care se solicită efectuarea traducerii de către oficiul consular, se vor
percepe taxele consulare legale. Petenţii vor fi însă informaţi că taxa consulară respectivă nu reprezintă taxă
pentru eliberarea paşaportului.
5. ELIBERARE TITLU DE CĂLĂTORIE
Eliberare titlu de călătorie

40 euro

Blanchetă titlu de călătorie

5,2 euro

Recuperări

4,8 euro

Total*)

50 euro

*) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro
B. VIZE*)
*) Pentru cetăţenii statelor cu care UE a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor (Federaţia Rusă,
Ucraina, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina şi Republica Muntenegru) se aplică taxele convenite prin
acordurile respective (după cau 35 sau 70 euro).
Pentru cetăţenii Republicii Moldova, vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la spaţiul Schengen.
Pentru cetăţenii Republicii Serbia şi cetăţenii Republicii Macedonia, titulari de paşapoarte care nu sunt
biometrice, vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la spaţiul Schengen.
De la data la care România va adera la Spaţiul Schengen, se va aplica integral Codul Comunitar de Vize iar
dispoziţiile referitoare la vizele de tranzit şi vizele colective vor deveni inaplicabile.
1. Viză tranzit / tranzit aeroportuar
Taxă consulară*)

60 euro

Total

60 euro

*) În situaţia în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, va putea fi dedusă suma de 15 euro din cuantumul
total. Este interzisă modificarea cuantumului total.
2. Viză de scurtă şedere
Taxă consulară*)

60 euro

Total

60 euro

*) În situaţia în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, va putea fi dedusă suma de 15 euro din cuantumul
total. Este interzisă modificarea cuantumului total.
3. Viză de lungă şedere
Taxă consulară

120 euro

Total

120 euro

4. Viză colectivă
Viză colectivă

60 euro +1 euro / persoană

Total

60 euro plus câte un euro pentru fiecare persoană în plus

C. SERVICII NOTARIALE
1. Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris indiferent de natura acestuia
Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris (un exemplar)**)
Recuperări
Total*)

40 euro
5 euro
45 euro

*) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro
**) Pentru fiecare exemplar în plus se încasează taxa de 10 euro
2. Legalizarea semnăturii traducătorului
Taxă consulară
Recuperări
Total*)

40 euro
5 euro
45 euro

*) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro
3. Legalizarea sigiliului şi semnăturii MAE de pe actele eliberate de autorităţile române, inclusiv de pe
declaraţiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act
Taxă consulară

30 euro

Recuperări

5 euro

Total*)

35 euro

*) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
4. Legalizarea unei copii de pe înscrisuri
Legalizare unei copii de pe înscrisuri

10 euro

Recuperări

5 euro

Total*)

15 euro

*) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
5. Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe actele eliberate de autorităţile străine, care urmează să
producă efecte în România
30 euro

Taxă consulară

5 euro

Recuperări

35 euro

Total*)

*) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
6. Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe certificatele de origine a
mărfurilor a facturilor comerciale şi de pe orice documente cerute de exportul mărfurilor din şi în
România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:
Pt. valori de până la 50.000 euro

300 euro

Pt. valori între 50.001 - 100.000 euro

600 euro

Pt. valori între 100.001 - 500.000 euro

900 euro

Pt. valori între 500.001 - 1.000.000 euro
Pt. valori peste 1.000.000 euro

1.500 euro
3.500 euro plus 0,1% din valoare

Recuperări
Total

5 euro
VARIABIL*

*) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
7. Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau
oficiilor consulare, de fiecare pagină
Eliberare copie/extras
Recuperări
Total*)

10 euro
5 euro
15 euro

*) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro
8. Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină***
Efectuarea traducerii/pagina**

30 euro

Recuperări
Total (1 pagină)*

5 euro
35 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro
** Pentru fiecare pagină în plus se adaugă 30 euro
*** În situaţia în care se impune certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea,
pentru aceasta se percepe în plus taxa aferentă, respectiv 20 euro.
9. Certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea
Certificarea conformităţii
Recuperări
Total*

20 euro
5 euro
25 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
10. Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular
Certificarea faptelor
Recuperări
Total*

20 euro
5 euro
25 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro
11. Eliberarea unui certificat de cutumă
Eliberarea certificatului
Recuperări
Total*

30 euro
5 euro
35 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro
12. Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului
de navă
Efectuarea certificării
Recuperări
Total*

30 euro
5 euro
35 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
13. Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie ale navelor
Efectuarea prelungirii
Recuperări
Total*

30 euro
5 euro
35 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă(imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
14. Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini**
Efectuarea înregistrării şi vizării
Recuperări
Total*

30 euro
5 euro
35 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă(imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro
** Taxele se plătesc separat pentru fiecare categorie de documente
15. Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate
sau cărora li se schimbă clasa
Eliberarea permisului
Recuperări
Total*

300 euro
5 euro
305 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă(imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
D. SERVICII DE STARE CIVILĂ
Înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă
româneşti se înregistrează separat, pe fiecare serviciu component, chiar dacă serviciile de autentificare,
legalizare sau certificare sunt incluse în taxele generale, prevăzute în Anexa 1 lit. D – Servicii de stare civilă,
punctele 4 şi 6.
Pentru statele cu care România a semnat Acorduri/Tratate de asistenţă judiciară prin care se recunosc anumite
acte judiciare şi extrajudiciare se va completa obligatoriu rândul 1 iar celelalte rânduri numai dacă oficiul consular
efectuează servicii de legalizare/autentificare/certificare.
1. Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare între cetăţeni români
Cerere oficiere căsătorie şi eliberare certificat de căsătorie

90 euro

Legalizarea semnăturii traducătorului pentru traducerea certificatului medical al soţiei*

40 euro

Legalizarea semnăturii traducătorului pentru traducerea certificatului medical al soţului*

40 euro

Recuperări
Total**

5 euro
175 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
** Taxa este calculată pentru situaţia în care actul este tradus de către un traducător autorizat de Ministerul
Justiţiei din România. Dacă traducerea se efectuează la oficiul consular, taxa se va modifica în mod
corespunzător, percepându-se atât taxa de traducere cât şi cea de certificare a traducerii. În cazul în care
solicitanţii prezintă certificate medicale prenupţiale de la medicul de familie din România, emise în termenul
prevăzut de lege, aceste servicii de traduceri nu mai sunt necesare. Taxa se va modifica în funcţie de locul unde
s-a efectuat traducerea ori au fost emise certificatele prenupţiale.
2. Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare între un cetăţean român şi un
cetăţean străin
Cerere oficiere căsătorie şi eliberare certificat de căsătorie

135 euro

Legalizarea semnăturii traducătorului pentru traducerea certificatului medical al soţiei*

40 euro

Legalizarea semnăturii traducătorului pentru traducerea certificatului medical al soţului*

40 euro

Legalizarea semnăturii traducătorului pentru traducerea certificatului de naştere al cetăţeanului
străin*

40 euro

Legalizarea semnăturii traducătorului pentru traducerea certificatului de celibat*

40 euro

Legalizarea semnăturii traducătorului pentru traducerea certificatului de cutumă*

45 euro

Recuperări
Total**

5 euro
345 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
** Taxa este calculată pentru situaţia în care actul este tradus de către un traducător autorizat de Ministerul
Justiţiei din România. Dacă traducerea se efectuează la oficiul consular, taxa se va modifica în mod
corespunzător, percepându-se atât taxa de traducere cât şi cea de certificare a traducerii. În cazul în care
solicitanţii prezintă certificate medicale prenupţiale de la medicul de familie din România, emise în termenul
prevăzut de lege, aceste servicii de traduceri nu mai sunt necesare. Taxa se va modifica în funcţie de locul unde
s-a efectuat traducerea ori au fost emise certificatele prenupţiale.

3 (a). Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în registrele de stare
civilă româneşti, în termen de până la 6 luni - traducere efectuată de un traducător autorizat
Înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine

90 euro

Recuperări
Total*

5 euro
95 euro

* În situaţiile în care se solicită şi se efectuează serviciul în regim de urgenţă(pe loc sau în cel mult 48 de ore) se
va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
3 (b). Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă
româneşti, în termen de până la 6 luni - traducere efectuată la oficiul consular
Înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine

90 euro

Efectuarea traducerii în limba română/pagină*

30 euro

Recuperări

5 euro

Total (*+**)

125 euro

* Pentru fiecare pagină în plus se adaugă 30 euro. Taxa de efectuare a traducerii la ambasadă nu este inclusă în
taxa prevăzută pentru înscriere ceea ce conduce la modificarea în mod corespunzător a taxei totale de înscriere;
certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea se înregistrează separat, dar este
inclusă în taxa totală prevăzută pentru înscriere.
** În situaţia în care înscrierea se efectuează în 48 de ore, se percep în plus taxele de urgenţă pentru înscriere
(15 euro) şi pentru efectuarea traducerii (15 euro).
4 (a). Pentr înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine în actele de stare civilă
româneşti, în termen de până în 6 luni - traducere efectuată de un traducător autorizat
Înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine

90 euro

Recuperări
Total*

5 euro
95 euro

* În situaţiile în care se solicită şi se efectuează serviciul în regim de urgenţă (pe loc sau în cel mult 48 de ore)
se va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
4 (b). Pentr înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine în registrele de stare
civilă româneşti, în termen de până la 6 luni - traducere efectuată la oficiul consular
Înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine

90 euro

Efectuarea traducerii în limba română/pagină*

30 euro

Recuperări

5 euro

Total (*+**)

125 euro

* Pentru fiecare pagină în plus se adaugă 30 euro. Taxa de efectuare a traducerii la ambasadă nu este inclusă în
taxa prevăzută pentru înscriere ceea ce conduce la modificarea în mod corespunzător a taxei totale de înscriere;
certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea se înregistrează separat, dar este
inclusă în taxa totală prevăzută pentru înscriere.
** În situaţia în care înscrierea se efectuează în 48 de ore, se percep în plus taxele de urgenţă pentru înscriere
(15 euro) şi pentru efectuarea traducerii (15 euro).
5. a) Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în actele de stare civilă
româneşti, în termen de peste 6 luni - traducere efectuată de un traducător autorizat
Înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine
Recuperări
Total*

135 euro
5 euro
140 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (pe loc sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
5. b) Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în actele de stare civilă
româneşti, în termen de peste 6 luni - traducere efectuată la oficiul consular.
Înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine

135 euro

Efectuarea traducerii în limba română/pagină*

30 euro

Recuperări

5 euro

Total (*+**)

170 euro

* Pentru fiecare pagină în plus se adaugă 30 euro. Taxa de efectuare a traducerii la ambasadă nu este inclusă în
taxa prevăzută pentru înscriere ceea ce conduce la modificarea în mod corespunzător a taxei totale de înscriere;
certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea se înregistrează separat, dar este
inclusă în taxa totală prevăzută pentru înscriere.
** În situaţia în care înscrierea se efectuează în 48 de ore, se percep în plus taxele de urgenţă pentru înscriere
(15 euro) şi pentru efectuarea traducerii (15 euro).
6 a). Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine în actele de stare civilă
româneşti, în termen de peste 6 luni - traducere efectuată de un traducător autorizat
Înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine
Recuperări
Total*

135 euro
5 euro
140 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (pe loc sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
6 b). Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine în actele de stare civilă
româneşti, în termen de peste 6 luni - traducere efectuată la oficiul consular.
Înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine
Efectuarea traducerii în limba română/pagină*

135 euro
30 euro

Recuperări

5 euro

Total (*+**)

170 euro

* Pentru fiecare pagină în plus se adaugă 30 euro. Taxa de efectuare a traducerii la ambasada nu este inclusă în
taxa prevăzută pentru înscriere ceea ce conduce la modificarea în mod corespunzător a taxei totale de înscriere;
certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea se înregistrează separat, dar este
inclusă în taxa totală prevăzută pentru înscriere.
** În situaţia în care înscrierea se efectuează în 48 de ore, se percep în plus taxele de urgenţă pentru înscriere
(15 euro) şi pentru efectuarea traducerii (15 euro).
7. Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat după certificatele de stare civilă româneşti
Înregistrarea cererii
Recuperări
Total

45 euro
5 euro
50 euro

8. Înregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti
Înregistrarea cererii
Recuperări
Total

30 euro
5 euro
35 euro

9. Eliberarea extraselor de stare civilă
Înregistrarea cererii
Recuperări
Total

30 euro
5 euro
35 euro

E. SERVICII DIVERSE
1. Înregistrarea cererii pentru redobândirea cetăţeniei române
Cerere
Recuperări
Total

2. Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română

60 euro
5 euro
65 euro

Cerere
Recuperări
Total

600 euro
5 euro
605 euro

3. Eliberarea dovezii de cetăţenie
Eliberarea dovezii
Recuperări
Total*

10 euro
5 euro
15 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
4. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare din ţară sau din străinătate, la cererea persoanelor
fizice sau juridice
Cerere
Recuperări
Total

30 euro
5 euro
35 euro

5. Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi
Primirea documentelor şi întocmirea procesului verbal
Recuperări
Total*

30 euro
5 euro
35 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
6. Înregistrarea cererii pentru verificarea autenticităţii permisului de conducere românesc
Cerere
Recuperări
Total*

30 euro
5 euro
35 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
7. Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă
Cerere
Recuperări
Total*

30 euro
5 euro
35 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
F. ALTE SERVICII PREGĂTITOARE PENTRU PROCEDURI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE
1. Acte necesare eliberării cartii de identitate prin procură/mandat
Redactare şi autentificare înscris/mandat pe care se aplică fotografia (un exemplar)
Recuperări
Total*

40 euro
5 euro
45 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
2. Acte necesare eliberării primei cărţi de identitate pentru minor 14-18 ani[1]
Taxa cerere (alte servicii) semnată de minor şi unul din părinţi/reprezentantul legal

30 euro

Legalizare copie certificat de naştere minor*

10 euro

Legalizare copie dovadă spaţiu[2]*

10 euro

Legalizarea semnăturii traducătorului pentru traducere dovezii privind imposibilitatea de
călătorie spre România, în cazul în care aceasta este eliberată într-o limbă străină[3]*

40 euro

Legalizare copie certificat de căsătorie/sentinţă de divorţ/sentinţă de încredinţare minor spre
creştere şi educare*

10 euro

Legalizare copie acte de identitate ale părinţilor sau cel al reprezentantului legal*

10 euro

Recuperări
Total*

5 euro
115 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro 3. Acte necesare eliberării primei cărţi de identitate după împlinirea
vârstei de 18 ani
Taxa cerere (alte servicii)

30 euro

Legalizare copie certificat de naştere*

10 euro

Legalizare copie dovadă spaţiu*

10 euro

Legalizarea semnăturii traducătorului pentru traducerea documentului eliberat de autorităţile
străine privind imposibilitatea de călătorie spre România în cazul în care aceasta este eliberată
într-o limbă străină[4]*

40 euro

Legalizarea declaraţiei unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul
că identitatea declarată, în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea
preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului *

40 euro

Recuperări
Total

5 euro
135 euro

* În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va
percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
[1] Nu se poate efectua pe bază de procură specială. Se va preciza solicitanţilor de astfel de servicii consulare că
pot depune la dosar originalele documentelor necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, în acest caz nefiind
necesară legalizarea copiilor acestora.
[2] Potrivit art. 26 din OUG nr. 97/2005 „Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el
locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este
încredinţat în plasament”.
[3] Taxa este calculată pentru situaţia în care actul este tradus de către un traducător autorizat. Dacă traducerea
se efectuează la oficiul consular, taxa se va modifica în mod corespunzător.
[4] Taxa este calculată pentru situaţia în care actul este tradus de către un traducător autorizat. Dacă traducerea
se efectuează la oficiul consular, taxa se va modifica în mod corespunzător.

