1. Leglizarea de fotocopii ale originalelor
La prezentarea documentului original, funcționarii consulari pot legaliza copii, dacă
documentul este destinat utilizării în Germania.
Pentru legalizarea de fotocopii vă rugăm să prezentați:
-

Documentul în original;
Copiile documentului original (nu traduceri), care necesită legalizare
Un act de identitate valabil
Taxa de legalizare.

Taxa pentru legalizarea unei copii este de 1,00 Euro/pagină, dar nu mai mică de 10
Euro, și poate fi plătită în numerar numai în Lei, sau cu card VISA sau MASTER.

2. Legalizarea semnăturii –
Pentru legalizări de semnătură va rugăm să contactați întodeauna, în prealabil
prin e-mail, ambasada, și trimiteți documentul de legalizat scanat, pentru a
verifica dacă legalizarea se poate efectua la Ambasada, sau dacă mai sunt
necesare documente suplimentare.
La legalizarea de semnătură, funcționarul consular confirmă că persoana în cauză a
semnat documentul. Semnătura se efectuează personal în fața funcționarului
consular competent, sau semnătura deja efectuată este recunoscută în fața acestuia.
Funcționarul consular, nu informează solicitanţii cu privire la înțelesul juridic al
documentului care urmează a fi semnat.
In general, legalizarea semnăturii este suficientă pentru ca un document să creeze
efecte juridice.

Exemple de documente care necesită legalizarea semnăturii:
-

Declarație de acord, reprezintă o declarație prin care o persoană reprezentata
aprobă un contract deja semnat în Germania.
Procura/Împuternicire generala sau simplă: Împuterniciri generale revocabile,
sau procura pentru o singură tranzacție legală

-

Înregistrari în registrul german al comerțului
Declarația de renunțare la o moștenire din Germania

Pentru legalizarea de semnatură, vă rugăm să prezentați:
-

Documentul care trebuie semnat
Un pașaport sau buletin valabil
În cazul declarațiilor de acord: o copie a contractului deja încheiat.
Dacă nu semnați în nume propriu, ci de exemplu, în numele unei companii,
sau în calitate de tutore al unei persoane etc. aveți de asemenea nevoie de o
dovadă (în original sau copie legalizată) că reprezentați compania/persoana
respectivă.

Taxa consular aferentă unei legalizări se stabilește în funcție de valoarea tranzacției,
aceasta putând varia între 20,-Euro și 250,-Euro. Taxa se poate plăti numerar numai
în Lei, sau cu card VISA sau MASTER.

