LISTA TAXELOR CONSULARE
stabilite în baza Legii nr. 198/2008,
cu modificările şi completările ulterioare

A. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE
1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE ELIBERARE A UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE
Taxa consulară

15 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total

20 euro

În prezent, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate poate fi solicitată
doar prima carte de identitate (atunci când solicitantul nu a mai deținut anterior un alt act de identitate românesc –
buletin sau carte de identitate), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
Contravaloarea blanchetei cărții de identitate (7 RON) se achită direct în țară, la serviciul public comunitar de
evidență a persoanei competent, prin intermediul unei persoane autorizate din România.
În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (nota nr. 1 din anexa Legii nr. 198/2008, cu modificările și completările
ulterioare), taxa de înregistrare a cererii de eliberare a unei cărți de identitate acoperă efectuarea oricăror servicii de
legalizare conexe.
Eventualele documente străine necesare (dovada imposibilității deplasării în România) trebuie să fie însoțite de
traduceri în limba română, legalizate notarial.
Dacă traducerea este efectuată și legalizată pe plan local, pentru a fi recunoscută de autoritățile române, este
necesară, după caz, îndeplinirea formalităților de supralegalizare sau apostilare a traducerii respective, conform
procedurilor locale (cu excepția statelor cu care România a încheiat acorduri de asistență juridică ce prevăd
recunoașterea imediată a înscrisurilor oficiale, din punct de vedere al formei acestora).
Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției român, care a depus specimen de
semnătură la oficiul consular român, consulul poate legaliza semnătura traducătorului. Pentru acest serviciu de
legalizare nu se percep taxe consulare suplimentare, așa cum s-a precizat anterior.
Dacă se solicită însă efectuarea și legalizarea traducerii direct de către oficiul consular român, se va percepe, în mod
suplimentar față de taxa specificată mai sus, și taxa consulară aferentă serviciului consular de efectuare a traducerii
(30 euro/pagină, la care se poate adăuga, după caz, taxa de urgență). În schimb, nu se taxează separat legalizarea
traducerii efectuate.
2. ELIBERAREA UNUI PAŞAPORT SIMPLU ELECTRONIC
Taxa consulară

40 euro

Contravaloarea blanchetei pașaportului simplu electronic

59 euro

Recuperări cheltuieli bugetare
Total

1 euro
100 euro

3. ELIBERAREA UNUI PAŞAPORT SIMPLU TEMPORAR
Taxa consulară

40 euro

Contravaloarea blanchetei paşaportului simplu temporar

20 euro

Recuperări cheltuieli bugetare
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
4. ELIBERAREA UNUI PAŞAPORT SIMPLU DE CETĂȚEAN ROMÂN CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE
Cetățenii români stabiliți în străinătate pot solicita eliberarea unui pașaport simplu electronic sau temporar cu
înscrierea unei mențiuni privind țara de domiciliu. Taxele pentru eliberarea propriu-zisă a acestor categorii de
pașapoarte sunt aceleași cu cele indicate la punctele 2, respectiv 3.
În ceea ce privește actele justificative depuse la dosar, solicitanții în cauză trebuie să prezinte în plus documente

care fac dovada dreptului de ședere pe teritoriul statului de domiciliu. De regulă, este necesar ca aceste
documente străine să fie însoțite de traduceri în limba română, legalizate notarial.
Dacă sunt efectuate și legalizate pe plan local, traducerile trebuie să urmeze, după caz, procedurile locale de
supralegalizare sau apostilare, (cu excepția statelor cu care România a încheiat acorduri de asistență juridică ce
prevăd recunoașterea imediată a înscrisurilor oficiale, din punct de vedere al formei acestora), după care sunt
recunoscute ca atare de autoritățile române.
Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției român, care a depus specimen
de semnătură la oficiul consular român, consulul poate legaliza semnătura traducătorului. Pentru acest serviciu
nu se percep taxe consulare suplimentare, întrucât, conform dispozițiilor legale în vigoare (nota nr. 1 din anexa
Legii nr. 198/2008, cu modificările și completările ulterioare), taxa de eliberare a pașaportului acoperă și serviciile
de legalizare conexe.
Dacă se solicită însă efectuarea și legalizarea traducerii direct de către oficiul consular român, se va percepe, în
mod suplimentar față de taxele specificate la punctele 1 sau 2, și taxa consulară aferentă serviciului consular de
efectuare a traducerii (30 euro/pagină, la care se poate adăuga, după caz, taxa de urgență). În schimb, nu se
taxează separat legalizarea traducerii efectuate, întrucât, așa cum s-a arătat anterior, taxele de eliberare a
pașaportului acoperă și serviciile de legalizare conexe (nu însă și serviciul de efectuare a traducerilor).
5. ELIBERAREA UNUI TITLU DE CĂLĂTORIE
Taxa consulară

40 euro

Contravaloarea blanchetei titlului de călătorie

5,2 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

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 (Armenia, Albania,
Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Georgia, Muntenegru, Federaţia Rusă şi Ucraina) se aplică taxele
convenite prin acordurile respective (după caz, 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 fără date biometrice,
vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la Spaţiul Schengen.
1.

VIZĂ TRANZIT / TRANZIT AEROPORTUAR

Taxa consulară

60 euro

Total*)

60 euro

*) În situaţia în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, din cuantumul total se deduce suma de 15 euro, cu titlu
de taxă de urgență, fără modificarea totalului de 60 de euro.
2.

VIZĂ DE SCURTĂ ŞEDERE

Taxa consulară

60 euro

Total*)

60 euro

*) În situaţia în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, din cuantumul total se deduce suma de 15 euro, cu titlu
de taxă de urgență, fără modificarea totalului de 60 de euro.
3.

VIZĂ DE LUNGĂ ŞEDERE

Taxa consulară

120 euro

Total*)

120 euro

*) În situaţia în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, din cuantumul total se deduce suma de 15 euro, cu titlu
de taxă de urgență, fără modificarea totalului de 120 de euro.

C. SERVICII NOTARIALE
1.

REDACTAREA, AUTENTIFICAREA ŞI REVOCAREA UNUI ÎNSCRIS NOTARIAL

Taxa consulară (un exemplar)*)

40 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total**)

45 euro

*) Pentru fiecare exemplar în plus se încasează o taxă suplimentară de 10 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.

LEGALIZAREA SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI

Taxa consulară

40 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total*)

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 UNEI COPII DE PE ÎNSCRISURI

Taxa consulară

10 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

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.
4.

LEGALIZAREA SEMNĂTURII DE PE UN ÎNSCRIS SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ

Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare
Total*)

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.
5.

LEGALIZAREA SIGILIULUI ŞI SEMNĂTURII MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE ROMÂN,
APLICATE PE UN ACT OFICIAL ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE ROMÂNE CARE URMEAZĂ
SĂ FIE FOLOSIT ÎN STRĂINĂTATE, SAU A SIGILIULUI ŞI SEMNĂTURII DE PE UN ACT
OFICIAL STRĂIN, CARE URMEAZĂ SĂ PRODUCĂ EFECTE JURIDICE ÎN ROMÂNIA

Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare
Total*)

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.

LEGALIZAREA SIGILIULUI ŞI SEMNĂTURII AUTORITĂŢILOR COMPETENTE STRĂINE DE PE
UN CERTIFICAT DE ORIGINE A MĂRFURILOR, DE PE O FACTURĂ COMERCIALĂ ŞI DE PE
ORICE ALT DOCUMENT CERUT LA EXPORTUL ŞI IMPORTUL MĂRFURILOR DIN ŞI ÎN
ROMÂNIA, ÎN FUNCŢIE DE VALOAREA MĂRFURILOR, DE FIECARE EXEMPLAR

Taxa consulară pentru înscrisuri privind valori de până la 50.000 euro

300 euro

Taxa consulară pentru înscrisuri privind valori între 50.001 – 100.000 euro

600 euro

Taxa consulară pentru înscrisuri privind valori între 100.001 – 500.000 euro

900 euro

Taxa consulară pentru înscrisuri privind valori între 500.001 – 1.000.000 euro
Taxa consulară pentru înscrisuri privind valori de peste 1.000.000 euro
Recuperări cheltuieli bugetare
Total*)

1.500 euro
3.500 euro + 0,1% din valoare
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

Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
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 ȘI LEGALIZAREA UNEI TRADUCERI DIN SAU ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Taxa consulară pentru efectuarea unei traduceri de fiecare pagină

30 euro

Taxa consulară pentru legalizarea traducerii efectuate

20 euro

Recuperări cheltuieli bugetare
Total*)

5 euro
55 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.
9.

CERTIFICAREA UNOR FAPTE CONSTATATE PERSONAL DE FUNCŢIONARUL CONSULAR

Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
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. ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE CUTUMĂ
Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
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.
11. PRIMIREA ÎN DEPOZIT A ÎNSCRISURILOR ȘI A DOCUMENTELOR PREZENTATE DE PĂRȚI
Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
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, SAU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII ACTELOR DE
CONVENŢIE ALE NAVELOR
Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
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. ÎNREGISTRAREA ŞI VIZAREA PROTESTULUI DE MARE, A JURNALULUI DE BORD ŞI A JURNALULUI
DE MAŞINI
Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

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.
14. ELIBERAREA PERMISULUI PROVIZORIU DE NAŢIONALITATE, PENTRU NAVELE CONSTRUITE ÎN
STRĂINĂTATE, ACHIZIŢIONATE SAU CĂRORA LI SE SCHIMBĂ CLASA
Taxa consulară

300 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total*)

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
1.

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI LA MISIUNILE DIPLOMATICE ŞI OFICIILE CONSULARE

Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
Total

90 euro
5 euro
95 euro

În cazul prezentării la dosar a unor documente eliberate de autorități străine (certificate medicale prenupțiale, dovezi
de celibat, certificate de cutumă, certificate de naștere etc.), acestea trebuie să fie însoțite de traduceri în limba
română, legalizate notarial.
Dacă traducerile sunt efectuate și legalizate pe plan local, este necesară, după caz, îndeplinirea procedurilor
specifice de supralegalizare sau apostilare a acestora.
Dacă se solicită consulatului legalizarea semnăturii unui traducător autorizat de Ministerul Justiției român sau
efectuarea și legalizarea traducerilor de către consul, la taxa pentru încheierea căsătoriei se adaugă taxele aferente
acestor servicii consulare (specificate mai sus, la capitolul C, punctele 2, respectiv 8).
2.

ÎNSCRIEREA CERTIFICATELOR STRĂINE DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE ÎN REGISTRELE DE STARE
CIVILĂ ROMÂNEŞTI, ÎN TERMEN DE PÂNĂ LA 6 LUNI DE LA DATA ÎNREGISTRĂRII NAȘTERII/
CĂSĂTORIEI LA AUTORITĂŢILE STRĂINE

Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
Total*)

90 euro
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.
Certificatul străin a cărui înscriere în registrele de stare civilă românești se solicită trebuie să fie însoțit de o traducere
în limbă română legalizată notarial.
Dacă traducerea este efectuată și legalizată pe plan local, pentru a fi recunoscută de autoritățile române, este
necesară, după caz, îndeplinirea formalităților de supralegalizare sau apostilare a traducerii respective, conform
procedurilor locale (cu excepția statelor cu care România a încheiat acorduri de asistență juridică ce prevăd
recunoașterea imediată a înscrisurilor oficiale, din punct de vedere al formei acestora).
Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției român, care a depus specimen de
semnătură la oficiul consular român, consulul poate legaliza semnătura traducătorului. Pentru acest serviciu de
legalizare nu se percep taxe consulare suplimentare, întrucât taxa de înscriere a certificatelor străine în registrele de
stare civilă românești acoperă efectuarea tuturor serviciilor de legalizare conexe (conform notei nr. 2 din anexa Legii
nr. 198/2008).
Dacă se solicită însă efectuarea și legalizarea traducerii direct de către oficiul consular român, se va percepe, în mod
suplimentar față de taxa specificată mai sus, și taxa consulară aferentă serviciului consular de efectuare a traducerii
(30 euro/pagină, la care se poate adăuga, după caz, taxa de urgență). În schimb, nu se taxează separat legalizarea
traducerii efectuate.

Dacă pentru înscrierea în registrele de stare civilă se prezintă extrase multilingve de naştere/căsătorie străine,
eliberate în baza prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă privind eliberarea extraselor
multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 (formular A-CIEC, respectiv B-CIEC),
extrasele respectivă nu necesită nici traducere în limba română, nici formalități de apostilare/supralegalizare, fiind
recunoscute formal ca atare de către autoritățile române.
3.

ÎNSCRIEREA CERTIFICATELOR STRĂINE DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE ÎN REGISTRELE DE STARE
CIVILĂ ROMÂNEŞTI, PESTE TERMENUL DE 6 LUNI DE LA DATA ÎNREGISTRĂRII NAȘTERII/
CĂSĂTORIEI LA AUTORITĂŢILE STRĂINE

Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
Total*)

135 euro
5 euro
140 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.
Certificatul străin a cărui înscriere în registrele de stare civilă românești se solicită trebuie să fie însoțit de o traducere
în limbă română legalizată notarial.
Dacă traducerea este efectuată și legalizată pe plan local, pentru a fi recunoscută de autoritățile române, este
necesară, după caz, îndeplinirea formalităților de supralegalizare sau apostilare a traducerii respective, conform
procedurilor locale (cu excepția statelor cu care România a încheiat acorduri de asistență juridică ce prevăd
recunoașterea imediată a înscrisurilor oficiale, din punct de vedere al formei acestora).
Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției român, care a depus specimen de
semnătură la oficiul consular român, consulul poate legaliza semnătura traducătorului. Pentru acest serviciu de
legalizare nu se percep taxe consulare suplimentare, întrucât taxa de înscriere a certificatelor străine în registrele de
stare civilă românești acoperă efectuarea tuturor serviciilor de legalizare conexe (conform notei nr. 2 din anexa Legii
nr. 198/2008).
Dacă se solicită însă efectuarea și legalizarea traducerii direct de către oficiul consular român, se va percepe, în mod
suplimentar față de taxa specificată mai sus, și taxa consulară aferentă serviciului consular de efectuare a traducerii
(30 euro/pagină, la care se poate adăuga, după caz, taxa de urgență). În schimb, nu se taxează separat legalizarea
traducerii efectuate.
Dacă pentru înscrierea în registrele de stare civilă se prezintă extrase multilingve de naştere/căsătorie străine,
eliberate în baza prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă privind eliberarea extraselor
multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 (formular A-CIEC, respectiv B-CIEC),
extrasele respectivă nu necesită nici traducere în limba română, nici formalități de apostilare/supralegalizare, fiind
recunoscute formal ca atare de către autoritățile române.
4.

PROCURAREA UNUI DUPLICAT AL UNUI CERTIFICAT DE STARE CIVILĂ ROMÂNESC SAU A UNUI
EXTRAS MULTILINGV AL UNUI ACT DE STARE CIVILĂ ROMÂNESC

Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
Total
5.

ÎNREGISTRAREA CERERII DE ÎNSCRIERE A UNEI MENȚIUNI PE MARGINEA UNUI ACT DE STARE
CIVILĂ ROMÂNESC

Recuperări cheltuieli bugetare
Total

30 euro
5 euro
35 euro

ELIBERAREA UNUI EXTRAS DE STARE CIVILĂ

Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
Total

5 euro
50 euro

Taxa consulară

6.

45 euro

30 euro
5 euro
35 euro

E. SERVICII DIVERSE
ÎNREGISTRAREA CERERII DE ACORDARE / REDOBÂNDIRE A CETĂŢENIEI ROMÂNE ÎN CONDIŢIILE
ART. 10, ALIN. (1) DIN LEGEA CETĂŢENIEI ROMÂNE NR. 21/1991, REPUBLICATĂ, CU
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1.

Taxa consulară

60 euro

Recuperări cheltuieli bugetare
Total

5 euro
65 euro

Pentru depunerea cererii de redobândire sunt necesare o serie de înscrisuri notariale (copii și traduceri legalizate de
pe documente de identitate și de stare civilă străine, declarații în formă autentică).
Dacă înscrisurile notariale necesare sunt întocmite pe plan local, pentru a fi recunoscute de autoritățile române, este
necesară, după caz, îndeplinirea formalităților de supralegalizare sau apostilare a actelor respective, conform
procedurilor locale (cu excepția statelor cu care România a încheiat acorduri de asistență juridică ce prevăd
recunoașterea imediată a înscrisurilor oficiale, din punct de vedere al formei acestora).
Dacă se solicită direct oficiului consular întocmirea înscrisurilor notariale necesare, pe lângă taxa pentru înregistrarea
cererii de acordare/redobândire a cetățeniei române, se percep taxele consulare aferente serviciilor notariale
respective (specificate mai sus, la capitolul C, punctele 1, 2, respectiv 8).
ÎNREGISTRAREA CERERII DE RENUNŢARE LA CETĂŢENIA ROMÂNĂ

2.

Taxa consulară

600 euro

Recuperări cheltuieli bugetare
Total

5 euro
605 euro

Pentru depunerea cererii de redobândire sunt necesare o serie de înscrisuri notariale (copii și traduceri legalizate de
pe documente de identitate și de stare civilă străine, declarații în formă autentică).
Dacă înscrisurile notariale necesare sunt întocmite pe plan local, pentru a fi recunoscute de autoritățile române, este
necesară, după caz, îndeplinirea formalităților de supralegalizare sau apostilare a actelor respective, conform
procedurilor locale (cu excepția statelor cu care România a încheiat acorduri de asistență juridică ce prevăd
recunoașterea imediată a înscrisurilor oficiale, din punct de vedere al formei acestora).
Dacă se solicită direct oficiului consular întocmirea înscrisurilor notariale necesare, pe lângă taxa pentru înregistrarea
cererii de acordare/redobândire a cetățeniei române, se percep taxele consulare aferente serviciilor notariale
respective (specificate mai sus, la capitolul C, punctele 1, 2, respectiv 8).
3.

ÎNREGISTRAREA CERERII DE VERIFICARE A STATUTULUI JURIDIC AL UNEI PERSOANE FIZICE ÎN
RAPORT CU STATUL ROMÂN

Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare
Total
4.

5 euro
35 euro

ELIBERAREA DOVEZII DE CETĂŢENIE

Taxa consulară

10 euro

Recuperări cheltuieli bugetare
Total*)

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.
5.

PROCURAREA UNUI ACT JUDICIAR SAU EXTRAJUDICIAR DIN ŢARĂ SAU DIN STRĂINĂTATE

Taxa consulară
Recuperări cheltuieli bugetare
Total

30 euro
5 euro
35 euro

6.

VERIFICAREA AUTENTICITĂŢII UNUI PERMIS DE CONDUCERE ROMÂNESC

Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

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.
7.

INTERMEDIEREA PROCEDURII DE APOSTILARE SAU SUPRALEGALIZARE A UNUI ACT OFICIAL

Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

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.
8.

ALTE SERVICII CONSULARE, CARE NU SUNT INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ

Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

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.

F. SERVICII PRESTATE ÎN REGIM DE GRATUITATE
Prin exceptare de la regimul de taxare specificat anterior, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 198/2008 prevede că sunt
scutite din oficiu de plata taxelor consulare următoarele categorii de servicii consulare:























înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii în vârstă de
până la 6 ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile
străine;
eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;
înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti şi eliberarea documentelor
de identitate şi de călătorie pentru minorii neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie în statul acreditar;
eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români victime ale traficului de persoane şi pentru cei
evacuaţi din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale şi alte situaţii de
criză;
identificarea de persoane în evidenţele informatizate ale autorităţilor române, în vederea eliberării unor
documente de identitate şi de călătorie;
înregistrarea naşterii copilului de cetăţenie română;
înregistrarea decesului şi înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces întocmite
de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate;
eliberarea paşapoartelor mortuare;
procurarea certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în
străinătate, precum şi intermedierea procedurilor de apostilare sau supralegalizare pe plan local a acestor
certificate;
autentificarea procurilor şi îndeplinirea altor proceduri notariale având ca obiect constituirea dosarelor,
ridicarea, transferul şi alte formalităţi necesare pentru valorificarea drepturilor de pensie sau de alte asigurări
sociale;
înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române depuse în temeiul art. 10 alin. (2) şi al
art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
eliberarea certificatului de cetăţenie care atestă acordarea sau redobândirea cetăţeniei române;
eliberarea documentelor de călătorie provizorii pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, în
condiţii de reciprocitate;
eliberarea vizelor pentru funcţionarii străini de la organizaţiile la care România este parte;
eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanelor care
însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor
de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate;
eliberarea vizelor pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;
eliberarea vizelor pentru elevi şi studenţi din ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat şi din ciclurile










postuniversitare, precum şi profesorilor însoţitori, care efectuează călătorii de studii sau de formare
academică, ştiinţifică ori profesională;
eliberarea vizelor pentru cercetători care se deplasează în Uniunea Europeană pentru cercetare ştiinţifică,
astfel cum sunt definiţi în Recomandarea 2005/611CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28
septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere
pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea
Europeană;
eliberarea vizelor pentru reprezentanţii organizaţiilor non-profit cu vârsta de sau sub 25 de ani, care participă
la seminarii, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii non-profit;
eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, ai cetăţenilor celorlalte state membre ale
Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene,
atunci când îi însoţesc sau li se alătură, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2, alin. (1), pct. 3,
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor
Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
eliberarea vizelor de lungă şedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, din categoriile prevăzute
la art. 46, alin. (16), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prestarea serviciile consulare solicitate în interes administrativ de autorităţile statului acreditar sau în cadrul
cooperării consulare, în condiţii de reciprocitate.

De asemenea, șefii oficiilor consulare şi coordonatorii secţiilor consulare ale misiunilor diplomatice sau, după caz,
şefii misiunilor diplomatice pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată,
persoanele aflate în situaţii deosebite şi fără posibilităţi materiale.
Pentru solicitanţii de servicii consulare care nu se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute la alineatul
precedent, în cazuri individuale temeinic justificate, personalul diplomatic şi consular competent (indicat mai sus)
poate acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor consulare din raţiuni umanitare, de curtoazie sau atunci când
această măsură serveşte la protejarea intereselor culturale sau în materie de politică externă ale României.
În toate situațiile descrise anterior, regimul de gratuitate acordat, după caz, prin efectul legii sau pe baza aprobării
personalului diplomatic/consular competent se extinde și asupra contravalorii colantelor de viză şi a blanchetelor
titlurilor de călătorie eliberate, precum şi asupra sumelor percepute cu titlu de recuperări ale cheltuielilor bugetare.

