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  TEMEIURI LEGALE referitoare la procedura supralegalizării 

actelor oficiale româneşti 

 ¤ Convenţia de la Haga adoptată la 05.octobrie.1961;  

 ¤ Ordonanţa Guvernului no.66/1999, publicată în M.O. no 402/12.05.1999;  

 ¤ Legea no.52/2000 cu modificările ulterioare de aprobare a O.G. no.66/1999;  

 ¤ Legea no.121/2005 pentru modificarea art.2 din O.G. no.66/1999; 

 ¤ Art.162 alin.4 din Legea no.105 cu privire la reglementarea raporturilor de drept 

internaţional; 

 ¤ Art.57 alin.(1) din Legea no.36/1995 cu privire la notarii publici şi a activităţii notariale;    

  

 

  

  

  

              

 

Conform Convenţiei de la Haga din 1961, autorităţile române competente să aplice apostila sunt:  

 Tribunalele aplică apostila pe următoarele categorii de acte oficiale române:  

o hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti 

române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a 

pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de 

către preşedintele instanţei); 

o actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc;  

o actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul 

Ministerului Justiţiei. 

  Prefecturile pentru documente administrative:  

o certificate de naştere, în original, emise după 01.01. 1998; 

o certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998; 

o certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă 

emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile 

de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi). 

o certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberate cu cel 

mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, 

Bucureşti; 

o certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în 

original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6; 

o adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă 

de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa 

Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti; 

o adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale 

Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6; 

o actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, str. Icoanei nr. 19; 

 CATEGORII DE ÎNSCRISURI CARE SE  

APOSTILEAZĂ 
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o actele de studii superioare se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii, 

str. Grl. Berthelot, nr. 30. 

o documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii 

străini, în original, vizate de MECI-Serviciul Relaţii Internaţionale; 

o adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 

sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti; 

o certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului 

Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2; 

o certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii; 

o brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism; 

o adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa 

Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din 

str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti; 

o adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile 

judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, 

respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti; 

o Certificatele de traducător, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;  

o adeverinţe emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor si Asistentelor Medicale din Romania).  

 

 Camera Notarilor:  

La Camera Notarilor Publici, APOSTILA se aplică pe originalele actelor notariale, pe copii 

legalizate notarial şi traduceri legalizate notarial.  

O traducere legalizată va putea fi apostilată doar dacă originalul actului tradus este emis de 

autoritățile române. Dacă vi se cere ca actul original să fie apostilat, acest lucru trebuie făcut înainte 

de efectuarea traducerii, pentru ca textul apostilei să fie prins în traducere.  

  

     !!!!!!!!! APOSTILA NU SE APLICĂ DE TRIBUNALUL PRAHOVA PE 

URMĂTOARELE CATEGORII DE ACTE: 

 

a. acte emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în statele 

care nu sunt părţi la Convenţia de la Haga; 

b. acte emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în state cu 

care România a încheiat tratate şi convenţii bilaterale, care prevăd scutirea de 

apostilă; 

Potrivit art. 3 alin. 2 din Convenţia de la Haga, aplicarea apostilei nu va fi cerută în relaţia 

cu următoarele state, cu care România a încheiat o convenţie bilaterală care prevede scutirea de 

supralegalizare şi orice formalitate similară: Albania, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, 

Bulgaria, Cehia, Republica Populară Chineză (numai în regiunile administrative Hong Kong 

şi Macao), Croaţia, Franţa, Republica Moldova, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, 

Slovenia, Ungaria. 

c. orice acte, de orice tip, emise de o autoritate străină a unui stat, 

indiferent dacă acesta este sau nu parte la Convenţia de la Haga; 
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d. actele pentru care se prevede prin lege competenţa de aplicare a 

apostilei în favoarea altor organe. 

 

 

 

 

  

A B C 

Albania 

Africa de Sud 

Andorra 

Antigua si Barbuda 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaidjan  

Bahamas 

Bahrain 

Barbados 

Belgia 

Belize 

Belarus 

Bosnia - Herțegovina 

Botswana 

Brazilia 

Brunei – 

Darussalam 

Bulgaria  

Burundi 

China (Hong Kong) 

China ( Macao) 

Columbia 

Cook Islands 

Croația 

Cipru 

Cehia  

Chile 

Republica - Capului Verde 

Coreea  

Costa Rica 

D E F 

Dominica 

Danemarca 

Republica Dominicana 

Ecuador 

Estonia 

Elveția 

El Salvador  

Fiji 

Finlanda 

Franța  

G H I 

Germania 

Grecia 

Grenada  

Georgia 

Honduras India 

Irlanda 

Islanda 

Israel 

Italia  

J K L 

Japonia Kazahstan 

Kyrgyzstan 

Kosovo 

Lituania 

Letonia 

Lesotho 

Liberia 

Liechtenstein 

Luxemburg  

M N O 

R.Macedonia 

Malawi 

Namibia 

Norvegia 

Olanda 

Oman 

LISTA ACTULIZATĂ A STATELOR SEMNATARE ALE CONVENTIEI DE 

LA HAGA  DE LA 05 OCTOMBRIE 1961 
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Malta 

Maroc 

Mauritius 

Marea Britanie si Irlanda de 

Nord 

Marshal Island 

Mexic 

Monaco 

Muntenegru  

R. Moldova 

Mongolia 

Niue 

Noua Zeelanda  

Nicaragua 

P R S 

Panama 

Paraguay 

Polonia 

Portugalia  

Peru 

Romania 

Rusia  

Saint Lucia 

Saint Vincent and the 

Grenadines 

St. Kitts and Nevis 

Samoa 

San Marino 

Serbia 

Seychelles 

Slovacia 

Slovenia 

Spania 

Surinam 

Swaziland 

Statele Unite ale Americii 

Suedia  

Sao Tome si Principe 

  

T U V 

Tonga 

Triniadad si Tobago 

Turcia  

  

  

Ucraina 

Ungaria  

Uruguay 

Uzbekistan 

Venezuela 

Vanuatu 

Potrivit art. 3 alin. 2 din Convenţia de la Haga, aplicarea apostilei nu va fi cerută în relaţia 

cu următoarele state, cu care România a încheiat o convenţie bilaterală care prevede scutirea de 

supralegalizare şi orice formalitate similară: Albania, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, 

Bulgaria, Cehia, Republica Populară Chineză (numai în regiunile administrative Hong Kong 

şi Macao), Republica Populară Democrată Coreeană,  Croaţia, Franţa, Republica Moldova, 

Republica Populară Mongolă, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi 

Ungaria. 

 

!!!!!!  Se plătesc următoarele taxe judiciare: 

 

Pentru cererea prin care se solicită apostilarea actelor se plăteşte o taxă 

judiciară de timbru de 10 lei pentru fiecare act. 


