
I�CEPA�D CU DATA DE 25 �OIEMBRIE 2010 urmare a modificării 
aduse prin  artV din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele 
măsuri pentru accelerarea soluŃionării proceselor, articolului 2 din 

OrdonanŃa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la 

ConvenŃia cu privire la suprimarea cerinŃei supralegalizării actelor 

oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961,aprobată prin 

Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare: 

 

ACTELE CARE SE APOSTILEAZĂ DE TRIBU�ALUL HU�EDOARA , 
sunt actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. a) şi d) din ConvenŃia 
cu privire la suprimarea cerinŃei supralegalizării actelor oficiale 

străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, astfel: 
 

- hotărâri judecătoreşti (în original) emise de instanţele din circumscripţia 
teritorială a Tribunalului Hunedoara; 

Hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat 
şi semnate cu numele  clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către  
preşedintele instanţei ( de exemplu, grefier Ionescu Ioana sau preşedinte judecător 
Popescu Mihai) şi trebuie ştampilată cu ştampila de preşedinte; 
 Nu se apostileaza copia după sentinţa civilă,  ci numai originalul eliberat de instanţă. 
 

- actele originale emise de Registrul Comerţului ( certificat constatator, etc.); 
 
-  actele originale care emană de la un executor judecătoresc şi alte 

înscrisuri care emana de la Ministrul Public. 
 

ACTELE CARE �U SE APOSTILEAZĂ DE TRIBU�ALUL 
HU�EDOARA 

 
 

A. ACTE EMISE DE AUTORITĂŢILE ROMÂ�E , prevazute  art. 1 lit. c  
din ConvenŃia cu privire la suprimarea cerinŃei 

supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 

5 octombrie 1961 ( actele notariale) 
 

- Copii ale actelor originale şi traducerile legalizate la notar ( de exemplu, 
certificate de naştere, de casatorie, de deces, livrete de familie, diplome, caziere, 
dovezi de vaccinare, fişe medicale, foi matricole, programe analitice, adeverinţe 
medicale, etc.): 
  -. Declaraţii notariale – de celibat, acordul părinţilor la plecarea 
copiilor, etc. (originalul şi traducerea).; 
 

- Traducerile legalizate la notar ale hotărâri judecătoreşti emise de 
instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Hunedoara; 

 
In aceasta situaţie apostilarea se realizează de către Camera 

�otarilor Publici, la sediul principal sau la sediile judeţene ale 
acesteia, in a cărei circumscripţie isi desfasoara activitatea notarul 



public care  a instrumentat actul, potrivit dispoziţiilor art 57 alin 1 
din Legea notarilor publici si a activităţii notariale  nr.36/1995, astfel 
cum a fost modificat prin art VI din Legea nr.202/2010 privind unele 
masuri pentru accelerarea soluţionării proceselor; 

 
         - Copia legalizată a paşaportului şi a cărţii de identitate; 
 
B. Actele emise de autorităţile române care urmează a fi folosite într-unul din statele care 

nu sunt parte la Convenţia de la Haga. În acest caz, solicitanţii vor trebui să se 
adreseze Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti; 

 
C. Actele emise de consulatele române din străinătate (ex. procura). Se apostilează numai 

traducerea acesteia într-o limbă străină, traducere legalizata la un notar.  
In aceasta situaţie apostilarea se realizează de către Camera Notarilor Publici, la sediul 
principal sau la sediile judeţene ale acesteia, in a cărei circumscripţie isi desfasoara 
activitatea notarul public care  a instrumentat actul. 

 
 

D. ACTE EMISE DE AUTORITĂŢI STĂI�E. 
- Actele de orice tip emise de o autoritate străină a unui stat care este sau nu parte la 
Convenţia de la Haga, chiar  dacă sunt traduse în limba română de un traducător 
autorizat de Ministerul Justiţiei şi legalizate la un notar din România. 

      -  Actele emise de autorităţi străine, traduse în limba română şi apostilate. 
 
E. DOCUME�TE ADMI�ISTRATIVE,  apostilarea se realizează de către 

Instituţia Prefectului judeţului Hunedoara; prev de   art. 1 lit. b  
din ConvenŃia cu privire la suprimarea cerinŃei 

supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 

5 octombrie 1961, de ex: 
 

 - acte de stare civila (certificate de nastere, de casatorie, de deces); 
            - acte care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa (dispozitii, certificate 
emise de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor); 
            - certificate privind domiciliul si cetatenia; 
            -  certificate de cazier (judiciar, fiscal etc); 
            - certificate pentru evitarea dublei impuneri, certificate de rezidenta fiscala, adeverinte 
de venit etc; 
            - acte referitoare la raporturile de munca/serviciu (stagiul de cotizare etc.); 
            - acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de licenta etc.); 
            - acte care dovedesc calificarea intr-o meserie (pregatirea profesionala obtinuta in 
sistemul de formare profesionala pentru adulti), brevete (de turism etc), certificate (de 
competenta a personalului navigant, de traducator in si din limbi 
straine, de conformitate pentru calificarea in profesii din domeniul sanatatii etc); 
            - acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fise medicale, adeverinte medicale 
etc); 
            - acte care fac dovada componentei familiei, cu exceptia livretului de familie; 
            - certificate de botez, cununie etc; 
            -  certificate prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atesta o 
anumita calitate in vederea valorificarii anumitor drepturi, precum si adeverinte prin care se 
atesta un drept sau un fapt, eliberate in temeiul legii.   


