Informatii generale

APOSTILA este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat
semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale intocmite în tara
respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al
Conventiei.
SCOPUL eliberarii apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru
prevenirea utilizarii unor acte false in vederea producerii de efecte juridice.
PROCEDURA de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise
de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de alte
organe de autoritate administrativa din Romania, care organizeaza o activitate de
interes public, in cadrul unor competenŃe stricte stabilite prin lege, se desfasoara
prin intermediul biroului apostila organizat in cadrul institutiilor prefectului.
COMPETENTA Semnarea apostilei se realizeaza de catre subprefectul
judetului/municipiului Bucuresti, desemnat prin ordin al prefectului sau, in cazul in
care acesta se afla în imposibilitate, de una dintre cele doua persoane
imputernicite prin ordin al prefectului sa il inlocuiasca pe subprefect.
Eliberarea apostilei se realizeaza de catre institutia prefectului din judetul in care:
•

titularul actului sau sotul/sotia ori o ruda pana la gradul II a acestuia are
domiciliul/ultimul domiciliu

sau
•

emitentul actului are sediu.

IMPORTANT ! Solicitantii pot opta ca, inainte de a depune documentele la biroul
apostila, sa se deplaseze personal la sediul institutiilor implicate (sau al structurilor
teritoriale ale acestora) in vederea verificarii semnaturii, a calitatii in care a actionat
semnatarul actului si, daca este cazul, a identitatii stampilei sau a sigiliului pe care
le poarta actul pentru care se solicita eliberarea apostilei. In aceasta situatie, in
conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema "Masuri necesare pentru
imbunatatirea activitatii serviciilor publice", eliberarea apostilei se face in termen
de 2 ore.

LEGISLATIE

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea
Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor
oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr.
52/2000, cu modificarile ulterioare
ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 128 din 31 august 2000 privind stabilirea unor
taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre
Ministerul Administratiei si Internelor, aprobata prin Legea nr. 570/2002, cu
modificarile ulterioare
LEGE Nr. 244 din 12 iulie 2007 pentru stabilirea modalitatilor de plata a taxelor
aferente apostilei prevazute la art. 3 alin. 1 din Conventia cu privire la suprimarea
cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie
1961
INSTRUCTIUNILE MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Nr. 82 din
29 martie 2010 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a
apostilei pe actele oficiale administrative

