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1. CE ESTE APOSTILA? 
1.1. Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat           

semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara            
respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al             
Convenţiei.  

1.2. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru           
prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice. 
 

2. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE 
2.1. Acest document face strictă referire la documentele emise în Marea Britanie. 
 

3. ACHIZIȚIONAREA SERVICIULUI 
3.1. Pentru a achiziționa acest serviciu puteți aplica: 

3.1.1. online, prin completarea contractului de prestări servicii; 
3.1.2. prin semnarea contractului emis ca urmare a comenzii plasate telefonic. 

3.2. Pentru a putea presta serviciul este necesar să achitați taxele aferente serviciului            
ales, în avans. 

3.3. Plata serviciilor se poate face cu cardul sau prin transfer bancar în contul MAIER              
Consultants. 
 

4. TRANSMITEREA DOCUMENTELOR 
4.1. După achiziționarea serviciului veți primi instrucțiuni complete prin email. 
4.2. Clienții PREMIUM (VIP, JURIDIC sau BUSINESS) pot solicita asistență         

telefonică, în cazul în care au anumite întrebări. 
4.3. Documentele pot fi transmise către Departamentul de Legalizări sau către          

partenerii noștri doar prin poștă. 
 

5. TIMPUL DE SOLUȚIONARE 
5.1. Timpul de soluționare variază în funcție de tipul contul dvs, cât și de serviciul de               

apostilare ales, și este încadrat între 1 și 21 de zile lucrătoare. 
5.2. Timpul de soluționare se calculează din momentul în care documentul a intrat în             

posesia MAIER Consultants sau a partenerilor noștri. 
5.3. Timpul de apostilare poate crește semnificativ în situația în care FCO nu deține un              

specimen de semnătură de la persoana care a semnat respectivul document. În            
această situație, FCO va contacta persoana sau instituția emitentă a actului și va             
solicita un specimen de semnătură, iar dacă această procedură poate fi efectuată în             
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timp rezonabil, va reține documentul, va aștepta specimenul de semnătura, iar           
dacă este primit, va apostila documentul dvs. Alternativ, va returna documentul           
fără a fi apostilat. 
 

6. APOSTILAREA DE URGENȚĂ 
6.1. MAIER Consultants oferă servicii de apostilare documente în regim de urgență,           

prin depunerea personală a documentelor la sediul Departamentului de Legalizări          
a Ministerului de Externe Britanic. 

6.2. Prestarea acestui serviciu este posibilă doar dacă documentele dvs. ajung la           
partenerii noștri până la ora 12:00, în ziua programată pentru vizita la sediul             
Departamentului de Legalizări al Ministerului de Externe Britanic. 

6.3. Dacă documentele dvs. nu ajung la partenerii noștri până la ora 12:00, serviciul nu              
mai poate fi prestat în ziua respectivă. 

6.4. În situația detaliată la punctul 6.3, este necesar să achitați taxele necesare stabilirii             
unei noi deplasări. 
 

7. RETURNAREA DOCUMENTELOR DUPĂ APOSTILARE 
7.1. Documentele vă pot fi returnate prin poștă sau curier special, în Marea Britanie             

sau în România. 
7.2. Adresa de livrare a documentului se va comunica la data depunerii cererii și nu              

poate fi modificată după transmiterea documentului către Departamentul de         
Legalizări. 

7.3. În situația în care ați optat pentru returnarea documentelor prin posta (Royal Mail)             
însă nu ați urmat instrucțiunile noastre și nu ați atașat un plic preplătit pentru              
returnarea documentelor dvs, returnarea documentelor se va putea face doar după           
achitarea către FCO sau către MAIER Consultants, a taxei de returnare a            
documentelor prin curier special. 
 

8. POLITICA DE ANULARE 
8.1. Toate comenzile sunt finale și nu pot fi anulate sau modificate. 
8.2. Excepție de la punctul 8.1 fac cererile care nu pot fi apostilate de către Ministerul               

de Externe Britanic. 
8.3. În situațiile detaliate la punctul 8.2 se va returna doar contravaloarea serviciului            

de apostilare, conform tarifelor Ministerul de Externe Britanic. 
 

9. NEASUMAREA RĂSPUNDERII 
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9.1. Nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul documentului apostilat, deoarece         
scopul apostilării este strict supralegalizarea semnăturii persoanei care a emis          
documentul respectiv. 

9.2. MAIER Consultants nu se face responsabil de pierderea, distrugerea, deteriorarea          
sau întârzierea documentelor de către compania de curierat. În cazul unui incident            
vă rugăm să contactați direct compania prestatoare a serviciului de curierat.  

9.3. În cazul pierderii documentelor, MAIER Consultants nu poate emite alte          
documente care să le înlocuiască pe cele pierdute și nu va suporta cheltuielile             
întâmpinate în procesul de obținere a unui duplicat. 

 
ACTUALIZAT: 19.12.2020  


