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INFORMA II PRIVIND APLICAREA APOSTILEI DE C TRE
TRIBUNALUL BISTRI A-N UD

Tribunalul Bistri a-N ud, având în vedere dispozi iile art. V alin. 2 din
Legea nr. 202/2010 privind unele m suri pentru accelerarea solu ion rii
proceselor prin care s-a modificat art. 2 din Ordonan a Guvernului nr. 66/1999
pentru aderarea României la Conven ia cu privire la suprimarea cerin ei
supralegaliz rii actelor oficiale str ine, adoptat  la Haga la 5 octombrie 1961,
publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999,
aprobat  prin Legea nr. 52/2000, cu modific rile ulterioare, aduce la cuno tin a
persoanelor interesate urm toarele:

A. Începând din data de 25 noiembrie 2010, Tribunalul Bistri a-N ud
este competent s  aplice apostila pe actele originale prev zute la art. 1 lit. a i
din  Conven ia de la Haga, la care România a aderat prin OG nr. 66/1999 i
anume:

I. lit. a din OG nr. 66/1999: documentele care eman  de la o autoritate
sau de la un func ionar al unei jurisdic ii a statului, inclusiv cele care eman
de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judec toresc;

Intr  în aceast  categorie urm toarele acte:

a. hot râri judec tore ti în original emise de instan ele din circumscrip ia
teritorial  a Tribunalului Bistri a-N ud.

Hot rârile judec tore ti trebuie s  fie legalizate de instan a care le-a
pronun at, s  poate semn tura în clar (cu indicarea numelui, prenumelui, calit ii
semnatarului – de ex. pre edinte, vicepre edinte al instan ei, grefier, dup  caz),
denumirea  i tampila emitentului.

b. traducerile hot rârilor judec tore ti emise de instan ele din
circumscrip ia teritorial  a Tribunalului Bistri a-N ud, legalizate de notarul
public (spre exemplu, o hot râre de divor  se traduce ini ial de un traduc tor
autorizat în limba rii de destina ie, apoi traducerea se prezint  notarului public
pentru legalizarea semn turii traduc torului i numai dup  aceea traducerea este
prezentat  tribunalului în vederea aplic rii apostilei; procedeul de mai sus este
aplicabil oric rei hot râri judec tore ti indiferent de materia în care s-a
pronun at);

c. copiile hot rârilor judec tore ti emise de instan ele din circumscrip ia
teritorial  a Tribunalului Bistri a-N ud, care sunt eliberate de instan .

Nu se apostileaz  copia dup  hot rârea judec toreasc  f cut  la notar, ci
numai cea eliberat  de instan .

Copia conform  cu originalul a unei hot râri judec tore ti în limba
român , emis  de o instan  din raza teritorial  a Tribunalului Bistri a-N ud,
trebuie s  con in , pentru uz extern, semn tura în clar a pre edintelui
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instan ei/pre edintelui completului de judecat , a grefierului ef sau a grefierului
de edin  (în niciun caz a grefierului arhivar) cu urm toarele men iuni:

„Prezenta copie conform  cu originalul sentin ei/deciziei nr. …. din data
de … aflat  în dosarul nr. …..se supralegalizeaz  cu men iunea c  a r mas
definitiv  prin …. la data de …. i a devenit irevocabil  la data de ….

S-a anulat timbrul judiciar de …. lei, iar taxa de timbru în valoare de
….. lei a fost achitat  cu chitan a nr. ….”.

Se va aplica tampila instan ei.

d. acte originale emise de Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng
Tribunalul Bistri a-N ud (spre exemplu, certificat constatator);

e. traducerile actelor originale emise de Oficiul Registrului Comer ului
de pe lâng  Tribunalul Bistri a-N ud, legalizate de notarul public.

Încheierile/rezolu iile emise de Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng
Tribunalul Bistri a-N ud trebuie mai întâi legalizate, aplicat  men iunea
„definitiv ” dup  care se prezint  în vederea aplic rii apostilei.

Actele trebuie s  poate semn tura în clar (cu indicarea numelui,
prenumelui, calit ii semnatarului – de ex. directorul Oficiului Registrului
Comer ului), denumirea  i tampila emitentului.

f. actele originale emise de Ministerul Public – parchetele din raza
teritorial  a Tribunalului Bistri a-N ud i traducerile acestora legalizate de
notarul public.

Actele trebuie s  poate semn tura în clar (cu indicarea numelui,
prenumelui, calit ii semnatarului – de ex. prim-procurorul/procurorul general,
grefier ef, dup  caz), denumirea  i tampila emitentului.

g. actele emise de executorul judec toresc din raza de competen  a
Tribunalului Bistri a-N ud i traducerile acestora legalizate de notarul
public.

Actele trebuie s  poate semn tura în clar (cu indicarea numelui,
prenumelui, calit ii semnatarului – executorul judec toresc), denumirea i
tampila emitentului.

II. lit. d din OG nr. 66/1999: declara iile oficiale, cum ar fi: cele privind
men iuni de înregistrare, viza de învestire cu data cert i legaliz ri de
semn tur , depuse pe un act sub semn tur  privat .

B. Apostila nu se aplic  pe urm toarele categorii de acte:

a. acte emise de autorit ile române care urmeaz  a fi folosite în statele
care nu sunt p i la Conven ia de la Haga;

b. acte emise de autorit ile române care urmeaz  a fi folosite în state cu
care România a încheiat tratate i conven ii bilaterale, care prev d scutirea de
apostil ;
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Potrivit art. 3 alin. 2 din Conven ia de la Haga, aplicarea apostilei nu va fi
cerut  în rela ia cu urm toarele state, cu care România a încheiat o conven ie
bilateral  care prevede scutirea de supralegalizare i orice formalitate similar :
Albania, Austria, Belgia, Bosnia i Her egovina, Bulgaria, Cehia, Republica
Popular  Chinez  (numai în regiunile administrative Hong Kong i Macao),
Croa ia, Fran a, Republica Moldova, Polonia, Federa ia Rus , Serbia,
Slovacia, Slovenia, Ungaria.

c. orice acte, de orice tip, emise de o autoritate str in  a unui stat,
indiferent dac  acesta este sau nu parte la Conven ia de la Haga;

d. actele pentru care se prevede prin lege competen a de aplicare a
apostilei în favoarea altor organe.

Astfel, conform art. 2 din OG nr. 66/1999, în forma modificat  prin Legea
nr. 202/2010, pentru aplicarea apostilei pe documentele administrative p ile
interesate se vor adresa Institu iei prefectului, iar pentru aplicarea apostilei pe
actele notariale p ile interesate se vor adresa camerelor notarilor publici.

Conform art. 8 din Legea nr. 36/1995 Legea notarilor publici i activit ii
notariale, notarul public îndepline te urm toarele acte notariale:
    a) redactarea înscrisurilor cu con inut juridic, la solicitarea p ilor;
    b) autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal
sau de avocat;
    c) procedura succesoral  notarial ;

d) certificarea unor fapte, în cazurile prev zute de lege;
    e) legalizarea semn turilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semn tur ,
precum i a sigiliilor;
    f) darea de dat  cert  înscrisurilor prezentate de p i;
    g) primirea în depozit a înscrisurilor i documentelor prezentate de p i;
    h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin i al cecurilor;
    i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
    j) efectuarea i legalizarea traducerilor;
    k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
    l) orice alte opera iuni prev zute de lege.

Lista statelor care sunt p i la Conven ia cu privire la suprimarea cerin ei
supralegaliz rii actelor

oficiale str ine, adoptat  la Haga la 5 octombrie 1961
Nr.
d/o Statele p i

Nr.
d/o Statele p i

1 Africa de sud 51 Liechtenstein
2 Albania 52 Lituania
3 Andora 53 Luxemburg
4 Antigua i Barbuda 54 Macedonia
5 Argentina 55 Malawi
6 Armenia 56 Malta
7 Australia 57 Marea Britanie
8 Austria 58 Mauritius
9 Azerbaidjan 59 Mexic
10 Bahamas 60 Monaco
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11 Barbados 61 Moldova (din 06-III-2007)
12 Belarus 62 Mongolia (din 31-XII-2009)
13 Belgia 63 Muntenegru
14 Belize 64 Namibia
15 Bosnia i Her egovina 65 Niue
16 Botswana 66 Norvegia
17 Brunei Darussalam 67 Noua Zeland
18 Bulgaria 68 Olanda
19 China (doar Hong Kong i Macao) 69 Panama
20 Cipru 70 Peru (din 30-IX-2010)
21 Columbia 71 Polonia
22 Republica Coreea 72 Portugalia
23 Croa ia 73 Republica Ceh

24 Danemarca 74
Republica Dominican  (din 30-VIII-
2009)

25 Dominica 75
Republica Capului Verde (din 10-II-
2010)

26 Ecuador 76 România
27 El Salvador 77 Saint Kitts i Nevis
28 Elve ia 78 Saint Lucia
29 Estonia 79 Saint Vincent iGrenadine
30 Federa ia Rus 80 Samoa
31 Fiji 81 San Marino

32 Finlanda 82
Sao Tome i Principe din (13-IX-
2008)

33 Fran a 83 Serbia
34 Georgia  (din 15-V-2007) 84 Seychelles
35 Germania 85 Slovacia
36 Grecia 86 Slovenia
37 Grenada 87 Spania
38 Honduras 88 SUA
39 India 89 Suedia
40 Insulele Cook 90 Surinam
41 Insulele Marshall 91 Swaziland
42 Irlanda 92 Tonga
43 Islanda 93 Trinidad i Tobago
44 Israel 94 Turcia
45 Italia 95 Ucraina
46 Japonia 96 Ungaria
47 Kazahstan 97 Vanuatu  (din 1-VIII-2008)
48 Lesotho 98 Venezuela
49 Letonia
50 Liberia

Lista statelor p i parte la Conven ia de la Haga se g se te pe
www.hcch.net/index_en.php

http://:@www.hcch.net/index_en.php
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Lista statelor care nu sunt p i la Conven ia cu privire la suprimarea cerin ei
supralegaliz rii actelor

oficiale str ine, adoptat  la Haga la 5 octombrie 1961

Nr.
d/o Statele

Nr.
d/o Statele

1 Algeria 20 Liban
2 Arabia Saudit 21 Madagascar
3 Bolivia 22 Malaiezia
4 Brazilia 23 Maroc
5 Burkina Faso 24 Nicaragua
6 Burundi 25 Nigeria
7 Canada 26 Oman
8 Chile 27 Pakistan
9 Costa Rica 28 Paraguay
10 Egipt 29 Peru
11 Emiratele Arabe 30 Singapore
12 Filipine 31 Siria
13 Guatemala 32 Sri Lanka
14 Guineea 33 Thailanda
15 Iordania 34 Turkmenistan
16 Irak 35 Uuguay
17 Iran 36 Uzbekistan
18 Kirghistan 37 Vatican
19 Kuweit 38 Zimbabwe

Informa ii privind procedura de apostilare:

         Se primesc acte pentru aplicare apostilei numai de la titularul actelor sau
de la orice alt de in tor, persoan  fizic  sau juridic , care are procur  notarial
sau delega ie dat  de c tre titularul actului.
        Se completeaz  o cerere tip, dup  modelul aflat la biroul de apostile.

Se pl tesc urm toarele taxe judiciare:

Pentru cererea prin care se solicit  apostilarea actelor se pl te te o tax
judiciar  de timbru de 4 lei i un timbru judiciar de 0,15 lei pentru fiecare act, iar
pentru aplicarea apostilei se pl te te o tax  judiciar  de timbru de 4 lei i un
timbru judiciar de 0,15 lei pentru fiecare act.

Program:
Cererile de aplicare a apostilei se primesc zilnic la biroul de apostile al

Tribunalului Bistri a-N ud, între orele 9,00 – 11,00.
Actele apostilate se pot ridica în aceea i zi între orele 14,00 – 15,00.

Vicepre edinte,
Gabriela Cristina Fren iu


