DOCUMENTE NOTARIALE
Procuri, scrisori de împuternicire, declarații pe proprie răspundere, alte tipuri de
documente notariale
Solicitantul va trimite prin e-mail (info@chile.ro sau rlucaci@minrel.gov.cl) următoarele:
- Documentul care urmează a fi semnat în limba spaniolă și în format editabil
- Documentele de identitate ale tuturor persoanelor menționate în document.
- Dovada plății pentru suma care va fi indicată de Consulatul Chile
Solicitantul va fi informat cu privire la statutul înscrisului notarial prin e-mail, precum și
dacă se mai solicită alte documente și se va face o programare la Consulat (de luni până joi
de la 10:30 la 13:00). Solicitantul se va prezenta personal cu documentul de identitate și
documentul de plată în original
Costul pentru o procură generală este de 50 $ + 5 $ pe pagină.
Costul pentru o procură specială este de 25 $ + 5 $ pe pagină.
Costul pentru o declarație este de 5 $.
Costul pentru a scrisoare de împuternicire este de 5 $.
Declarația pentru căsătorie
Singurul document emis de Consulatul Chile pentru a fi utilizat pentru realizarea unei
căsătorii pe teritoriul României sau Bulgariei este o declarație pe proprie răspundere și
certificatul de divorț dacă este cazul. Se atașează prezentei un model de declarație care va fi
completat de solicitant și va fi trimis pe e -mail (info@chile.ro sau rlucaci@minrel.gov.cl)
împreună cu documentele de identitate ale ambelor persoane care se vor căsători și cu
dovada plății.
Costul unei declarații este de 5 $.
După confirmarea primirii tuturor documentelor, solicitantul va fi programat la Consulatul
Chile (de luni până joi de la 10:30 la 13:00) unde se va prezenta personal cu documentul de
identitate și documentul de plată în original.
Autentificare semnătură
Pentru orice document care necesită autentificarea semnăturii titularului, solicitantul va
trimite pe e-mail (info@chile.ro sau rlucaci@minrel.gov.cl) următoarele:
- Documentul pe care urmează a se aplica semnătura
- Documentul de identitate al semnatarului

-

Dovada deținerii capacității de a semna respectivul document dacă e cazul
Dovada plății sumei de 7 dolari / semnătură.

După confirmarea primirii tuturor documentelor, solicitantul va fi programat la Consulatul
Chile (de luni până joi de la 10:30 la 13:00) unde se va prezenta personal cu documentul de
semnat, documentul de identitate și dovada plății în original.
Autorizația de călătorie pentru minori
Această autorizație este valabilă pentru o perioadă de 180 de zile de la data eliberării, și va
fi folosită pentru o singură intrare sau ieșire.
Documentul original va fi întotdeauna păstrat de organismul de imigrări care înregistrează
ieșirea din țară a minorului, astfel încât se sugerează ca părțile interesate să obțină mai
multe copii ale acesteia pentru orice eventualitate.
Documentul original trebuie să fie prezentat de solicitant la Departamentul de legalizări din
cadrul Ministerului Relațiilor Externe din Chile unde se va atesta autenticitatea
documentului. Adresa: Str. Augustinas nr. 1320, etaj 1, Santiago Centru, de luni până vineri
între 09:00-14:00. Legalizarea este gratuită și procedura se realizează pe loc.
În cele din urmă, persoana autorizată să însoțească minorul trebuie să se prezinte la
Departamentul de Imigrări din cadrul Ministerului de Interne din Chile pentru regularizarea
statutului lor și obținerea autorizației de a părăsi țara.
Se atașează prezentei un model de autorizație care va fi completat de solicitant și va fi
trimis pe e-mail (info@chile.ro sau rlucaci@minrel.gov.cl) împreună cu documentele de
identitate ale ambilor părinți precum și documentul de călătorie al minorului.
Costul unei autorizații de călătorie pentru minori este de 7 $.
După confirmarea primirii tuturor documentelor, solicitantul va fi programat la Consulatul
Chile (de luni până joi de la 10:30 la 13:00) unde se va prezenta personal cu documentul de
identitate și documentul de plată în original.
Plata pentru toate documentele notariale se face după cum urmează
Plata se poate face prin depunere numerar la orice sucursală a BRD bancar sau prin transfer
bancar la informații bancare de mai jos:

Titularul contului: CHILE ÎN ROMÂNIA SECTIA CONSULARA AMBASADA
Ei au fost: RO37BRDE445SV68734584450
Banca: BRD Agentia Charles de Gaulle
SWIFT: BRDEROBUXXX
Suma: a se verifica la Consulatul Chile
Detalii de plată: tip operațiune + nume solicitant
IMPORTANT! Toate comisioanele bancare vor fi acoperite de solicitant! Plățile care
nu prezintă detaliile menționate anterior nu vor fi luate în considerare. Plățile prin
transfer bancar se vor face până cel târziu în data de 25 a lunii, orice plată efectuată
după această dată nu va fi luată în considerare.

