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apostilare
Apostila este o ?tampil? sau un certificat eliberat de autorit??ile competente ale unui stat semnatar al Conven?iei
de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectiv?, care urmeaz? s? fie prezentate pe teritoriul unui alt
stat semnatar al Conven?iei.
Scopul eliber?rii apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utiliz?rii unor acte false în
vederea producerii de efecte juridice.
Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorit??i ale administra?iei publice
centrale sau locale, precum ?i de alte organe de autoritate administrativ? din România, care organizeaz? o
activitate de interes public, în cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoar? prin intermediul
biroului apostil? organizat în cadrul institu?iilor prefectului.
Eliberarea apostilei, pentru actele originale, este gratuit? ?i se realizeaz? de c?tre institutia prefectului din jude?ul în
care:

titularul actului sau so?ul/so?ia ori o ruda pâna la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu;
sau

emitentul actului are sediul.
Prin excep?ie, certificatele de cazier judiciar ?i certificatele de stare civil? se pot apostila la orice institu?ie a
prefectului.
Pentru informa?ii suplimentare privind apostilarea actelor originale (adrese, program cu publicul etc.) v? rug?m s?
accesa?i
paginile
de
internet
ale
Institu?iilor
Prefectului
din
România: http://www.mai.gov.ro/Info_Apostila/Birouri%20apostila.html
Pentru informa?ii suplimentare privind apostilarea copiilor legalizate sau a traducerilor legalizate, v? rug?m s?
accesa?i pagina de internet a Uniunii Notarilor din România: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=4.3 sau a Camerei
Notarilor Publici pe raza c?reia î?i desf??oar? activitatea Biroul Notarial care a efectuat legalizarea.
Lista
statelor
semnatare
ale
Conven?iei
de
la
Haga
adresa https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

poate

fi

consultat?

la

În vederea recunoa?terii, într-un stat semnatar al Conven?iei de la Haga, a actelor de studii ?i a anexelor la actele
de studii ob?inute în România, în func?ie ?i de cerin?ele specifice ale fiec?rui stat, se pot efectua urm?torii pa?i:
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