
 
 DETALIEREA TAXELOR ACHITATE PENTRU  

SERVICIILE MAIER CONSULTANTS 

 

1. PAȘAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC și PAȘAPORTUL SIMPLU TEMPORAR 

1.1. Paşaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar este documentul de călătorie care se eliberează, la cerere, cetăţenilor                 
români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în                       
străinătate. 

1.2. Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 

1.2.1. stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic); 

1.2.2. servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru obținerea pașaportului             
românesc; 

1.2.3. întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le                  
prezentați la misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

1.2.4. completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

1.2.5. după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare                  
disponibilă; 

1.2.6. vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

1.2.6.1. data și ora exactă a programării; 

1.2.6.2. adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 
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1.2.6.3. taxele consulare care trebuie achitate în ziua programării; 

1.2.6.4. lista documentelor necesare; 

1.2.6.5. link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi                
informații suplimentare;  

1.2.6.6. alte informații și instrucțiuni specifice serviciului ales. 

În taxele achitate nu sunt incluse: 

a. taxele consulare (taxele de emitere a pașaportului) pe care trebuie să le achitați dvs. la misiunea diplomatică/oficiul consular                  
român la care aveți programarea; 

b. trimiterea pașaportului dvs. prin poștă/curier; 

c. reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 

d. servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 

e. serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre               
serviciile premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 

f. orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării sau a pașaportului solicitat; 

 

III.  TITLUL DE CĂLĂTORIE 

 

Este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate care nu                    
mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară (România). 
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În anumite situații speciale, acest document este folosit ca document de identitate în procesul de obținere a unor documente de la misiunile                      
diplomatice sau oficiile consulare, în situația în care solicitantul nu mai deține documente de identitate românești valabile. 

 

2. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 

➔ stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic); 

➔ servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru obținerea titlului de călătorie; 

➔ întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la                    
misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

➔ completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

➔ după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă; 

➔ vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

◆ data și ora exactă a programării; 

◆ adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 

◆ recomandări cu privire la locația unde puteți efectua pozele necesare eliberării titlului de călătorie; 

◆ link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații                 
suplimentare;  

 

2. b) În taxele achitate nu sunt incluse: 

➔ reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 
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➔ serviciile de apostilare și/sau traducere a certificatului de naștere străin, în cazul în care solicitantul nu a deținut un certificat de naștere                      
românesc; 

➔ pozele necesare eliberării titlului de călătorie; 

➔ servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 

➔ serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile                
premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 

➔ orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării sau a titlului de călătorie solicitat; 

 

3. PROCURĂ CARTE DE IDENTITATE (P-016) 

 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu eliberează cărţi de identitate. Persoanele                   
interesate pot solicita autentificarea de către Secţia Consulară a unei procuri speciale prin care să împuternicească pe cineva din România pentru                     
depunerea tuturor documentelor necesare eliberării cărţii de identitate. Persoana împuternicită trebuie să se prezinte la serviciul public comunitar                  
local de evidenţă a persoanelor din localitatea de domiciliu a solicitantului. 

 

3. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 

➔ stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic); 

➔ servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru procura notarială în procesul de reînnoirea                 
cărții de identitate românești; 
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➔ întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la                    
misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

➔ completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

➔ după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă; 

➔ vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

◆ data și ora exactă a programării; 

◆ adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 

◆ recomandări cu privire la locația unde puteți efectua pozele necesare pentru eliberarea procurii notariale; 

◆ link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații                 
suplimentare;  

 

3. b) În taxele achitate nu sunt incluse: 

➔ reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 

➔ pozele necesare eliberării procurii notariale; 

➔ servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 

➔ taxele pentru procurator; 

➔ serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile                
premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 

➔ orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării sau a procurii notariale solicitate sau în procesul de trimiterea                       
procurii sau a documentelor necesare în/din România etc.; 
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4. PRIMA CARTE DE IDENTITATE 

 

4. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 

➔ stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic); 

➔ servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru obținerea primei cărții de identitate                
românești pentru minori; 

➔ template-ul necesar pentru a obține adeverința de la școala la care învață minorul; 

➔ întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la                    
misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

➔ completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

➔ după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă; 

➔ vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

◆ data și ora exactă a programării; 

◆ adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 

◆ recomandări cu privire la locația unde puteți efectua pozele necesare pentru obținerea primei cărții de identitate românești pentru                  
minori. 

◆ link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații                 
suplimentare;  

 

4. b) În taxele achitate nu sunt incluse: 
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➔ reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 

➔ pozele necesare aplicării pentru obținerea primei cărții de identitate românești pentru minori; 

➔ serviciile de apostilare și/sau traducere a documentului eliberat de către autorităţile locale prin care se ateste motivul pentru care minorul                    
nu se poate deplasa în ţară, după caz; 

➔ serviciile de legalizare notarială a documentului eliberat de către autorităţile locale prin care se ateste motivul pentru care minorul nu se                     
poate deplasa în ţară, după caz; 

➔ taxa pentru eliberarea primei cărții de identitate românești pentru minori; 

➔ obținerea adeverinței prin care părinții sau minorul fac dovada domiciliului din România; 

➔ servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 

➔ serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile                
premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 

➔ orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării sau a primei cărți de identitate solicitate sau în procesul de                        
trimitere a documentelor necesare în/din România etc.; 

 

5. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE BRITANIC 

 

5. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 

➔ stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic); 

➔ servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru înscrierea certificatului de naștere britanic în                 
registrele de stare civilă române; 
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➔ întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la                    
misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

➔ completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

➔ după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă; 

➔ vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

◆ data și ora exactă a programării; 

◆ adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 

◆ link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații                 
suplimentare;  

 

5. b) În taxele achitate nu sunt incluse: 

➔ reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 

➔ serviciile de apostilare și/sau traducere a certificatului de naștere britanic; 

➔ taxele necesare obținerii sau corectării certificatului de naștere britanic, după caz; 

➔ servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 

➔ serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile                
premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 

➔ orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării, în procesul de înscriere/transcriere a certificatului de naștere                     
britanic și obținerea certificatului de naștere românesc; 

6. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE BRITANIC 
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6. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 

➔ stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic); 

➔ servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru înscrierea certificatului de căsătorie britanic                
în registrele de stare civilă române; 

➔ întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la                    
misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

➔ completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

➔ după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă; 

➔ vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

◆ data și ora exactă a programării; 

◆ adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 

◆ link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații                 
suplimentare;  

 

6. b) În taxele achitate nu sunt incluse: 

➔ reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 

➔ serviciile de apostilare și/sau traducere a certificatului de căsătorie britanic; 

➔ taxele necesare obținerii sau corectării certificatului de căsătorie britanic, după caz; 

➔ servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 
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➔ obținerea documentelor care atestă schimbarea numelui soților: cartea de identitate, pașaport etc, după caz; 

➔ serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile                
premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 

➔ orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării, în procesul de înscriere/transcriere a certificatului de căsătorie                     
britanic și obținerea certificatului de căsătorie românesc; 

 

7. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES BRITANIC 

 

7. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 

➔ stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic); 

➔ servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru înscrierea certificatului de deces britanic în                 
registrele de stare civilă române; 

➔ întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la                    
misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

➔ completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

➔ după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă; 

➔ vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

◆ data și ora exactă a programării; 

◆ adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 

◆ link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații                 
suplimentare;  
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7. b) În taxele achitate nu sunt incluse: 

➔ reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 

➔ serviciile de apostilare și/sau traducere a certificatului de deces britanic; 

➔ taxele necesare obținerii sau corectării certificatului de deces britanic, după caz; 

➔ servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 

➔ serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile                
premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 

➔ orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării, în procesul de înscriere/transcriere a certificatului de deces                     
britanic și obținerea certificatului de deces românesc; 

 

9. ACTE NOTARIALE 

9. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 

➔ stabilirea eligibilității pentru obținerea programării și verificarea documentele necesare (electronic); 

➔ servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru obținerea actului notarial solicitat, prin                
misiunea diplomatică/oficiul consular român; 

➔ întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la                    
misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

➔ completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

➔ după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă; 
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➔ vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

◆ data și ora exactă a programării; 

◆ adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 

◆ link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații                 
suplimentare;  

 

9. b) În taxele achitate nu sunt incluse: 

➔ reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 

➔ serviciile de apostilare și/sau traducere, după caz; 

➔ taxele UNNPR; 

➔ servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 

➔ serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile                
premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 

➔ orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării, a actului notarial dorit sau a procesului de utilizare a acestora,                        
după caz. 

 

10. ÎNSCRIERE DE MENŢIUNI PE MARGINEA ACTELOR DE STARE CIVILĂ CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE              
INTERVENITE ÎN STATUTUL CIVIL AL CETĂŢENILOR ROMÂNI 

 

10. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 
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➔ stabilirea eligibilității pentru obținerea programării și verificarea documentele necesare (electronic); 

➔ servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru înscrierea de menţiuni pe marginea actelor                 
de stare civilă cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; 

➔ întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la                    
misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

➔ completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

➔ după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă; 

➔ vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

◆ data și ora exactă a programării; 

◆ adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 

◆ link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații                 
suplimentare;  

 

10. b) În taxele achitate nu sunt incluse: 

➔ reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 

➔ serviciile de apostilare și/sau traducere, după caz; 

➔ servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 

➔ serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile                
premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 
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➔ orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării, a aplicării pentru înscrierea de menţiuni pe marginea actelor de                       
stare civilă cu privire la modificările intervenite în statutul civil sau în procesului de utilizare a acestora, după caz. 

 

11. OBȚINEREA UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE NAȘTERE ROMÂNESC PRIN MISIUNEA           
DIPLOMATICĂ/OFICIUL CONSULAR ROMÂN 

 

11. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt: 

➔ stabilirea eligibilității pentru obținerea programării și verificarea documentele necesare (electronic); 

➔ servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru obținerea unui duplicat al certificatului de                 
naștere românesc prin misiunea diplomatică/oficiul consular român; 

➔ întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la                    
misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz; 

➔ completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare; 

➔ după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă; 

➔ vă transmitem în formă scrisă următoarele: 

◆ data și ora exactă a programării; 

◆ adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați; 

◆ link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații                 
suplimentare;  

 

11. b) În taxele achitate nu sunt incluse: 
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➔ reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa                
documentelor necesare etc.; 

➔ serviciile de apostilare și/sau traducere, după caz; 

➔ servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă; 

➔ serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile                
premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/; 

➔ orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării sau a aplicării pentru obținerea unui duplicat al certificatului de                       
naștere românesc prin misiunea diplomatică/oficiul consular român. 

 

ACTUALIZAT: 10.12.2020 
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