München, 1 februarie 2017
Stimaţi cetăţeni,
Consulatul General al României la München are onoarea de a vă informa cu privire la:
1. Taxele consulare
Din 1 februarie 2017 nu se mai plătesc taxe consulare pentru majoritatea serviciilor consulare oferite
de noi, conform Legii nr.1/2017.
Atenţie - la eliberarea pașapoartelor simple electronice și a celor temporare se percepe în continuare, la
fel ca la depunerea cererilor în țară, contravaloarea blanchetelor pașapoartelor (în cuantum de 59 euro
pentru un pașaport simplu electronic, respectiv 20 euro pentru unul temporar), care reprezintă costul de
producție al acestor documente de călătorie și care se virează către producători.
Atenţie - la autentificarea actelor notariale care urmează a fi utilizate în cadrul unor proceduri notariale
din România, se va încasa doar tariful de publicitate notarială în vederea înscrierii actelor respective în
registrele naționale notariale din țară (în cuantum de 3 euro), care se virează către Centrul Național de
Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din
România.
Atenţie - se păstrează taxele pentru redobândirea/renunţarea la cetăţenia română şi clarificarea
statutului juridic în raport cu statul român, taxele pentru vize, certificările de modificări echipaje nave,
protestele de bord şi permisul provizoriu de naționalitate.
2. Programul de lucru
Din 30 ianuarie 2017 este necesară programarea pentru toate tipurile de servicii consulare (cu
excepţia titlului de călătorie). Programările se fac prin portalul www.econsulat.ro . Programarea nu este
automată, cererea dumneavoastră este mai întâi procesată de un funcţionar, apoi primiţi
programarea.
Avantajele programării:


diminuarea considerabilă a timpilor de așteptare,



eliminarea riscului de a vă prezenta la sediul nostru fără documentele necesare.

Atenţie - PROGRAMĂRILE pentru serviciile consulare sunt GRATUITE! Nu apelați la serviciile unor
persoane sau societăți de consultanță care pretind a fi colaboratori ai oficiilor consulare. Puteți fi victime
ale infracțiunii de înșelăciune.
Vă asigurăm de întregul nostru sprijin.
Echipa CG München

