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Către: 'edinburgh@mae.ro'
Subiect: IMPORTANT - Programări respinse la Secția Consulară Edinburgh

Importanță: Maxim

Bună ziua, 
 
În ultimele 2 zile am primit un număr semnificativ de notificări din partea cetățenilor români programați la CONSULATUL 
GENERAL AL ROMÂNIEI la Edinburgh, care ne comunicau faptul că li s-a solicitat o dovadă de adresă pentru soluționarea 
cererilor transmise cu ajutorul nostru. 
 
Aceste documente nu sunt menționate pe site-ul dvs http://edinburgh.mae.ro/ și nu fac parte din lista de documente 
necesare pentru soluționarea serviciului ales. De menționat este faptul că toate dosarele respinse au avut o programare 
valabilă confirmată prin intermediul Ghișeului Consular Online – www.econsulat.ro. 
 
Motivul pentru care MAIER Consultants a transmis cererea acestora către Edinburgh și nu către Secția Consulară din 
zona de arondare geografică este faptul că programările la aceste consulate sunt foarte avansate iar scopul nostru este 
facilitarea accesului cetățenilor români la serviciile consulare.  
 
Considerăm foarte neplăcut că, CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI la Edinburgh refuză soluționarea acestor cetățeni 
români, în special fiindcă numărul de solicitări către CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI la Edinburgh sunt reduse iar 
programările sunt și peste câteva zile comparativ cu Manchester sau Londra unde obținerea unei programări este 
posibilă doar peste câteva luni. Respingerea dosarelor strict pe motiv de “lipsa dovada adresă” obligă ca cetățenii 
români care au urgent nevoie de aceste documente să se deplaseze fie în România, fie să nu și le refacă, crescând 
numărul persoanelor rezidente în UK care au documente expirate/pierdute etc. și nu au posibilitatea de a-și clarifica 
statutul de rezindent și de a aplica pentru settled-status. 
 
Pentru a elimina aceste neplăceri întâmpinate de cetățenii români, vă rugăm sa ne transmiteti motivul pentru care sunt 
solicitate aceste documente, scopul lor și cum putem aloca programări, pe viitor, către CONSULATUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI la Edinburgh, pentru a fluidiza procesul de reînnoirea documentelor cetățenilor români aflați în UK. 
 
Vă mulțumim pentru întelegere și cooperare. 
 
Cu stimă/Regards, 
Daria ION 
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Please consider your environmental responsibility. Before 
printing this e-mail message, ask yourself whether you really 
need a hard copy. 

 

All views and opinions expressed in this email message are the personal opinions of the author and do not represent those of the 
company. No liability can be held for any damages, however caused, to any recipients of this message. 

  

 

 
 
 


