INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE APLICARE A APOSTILEI
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, începand cu data de 16 martie 2001, România a
aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale
străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.
Potrivit art. 2 din Convenţie, fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele cărora li
se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea,
în sensul prezentei convenţii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici
sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea
semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi
a ştampilei de pe acest act.
Începând cu data de 1 noiembrie 2004 Instituţia Prefectului judeţul Cluj a demarat activitatea
de aplicare a apostilei-supralegalizare a actelor oficiale administrative întocmite pe teritoriul
României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al
Convenţiei de la Haga.
Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe bază de
procură notarială sau procură întocmită la o Ambasadă ori misiune diplomatică românească).
Pentru firme, societăţi comerciale, persoana care se prezintă în vederea legalizării
documentelor trebuie să prezinte delegaţie din partea firmei, alături de contractul de prestări
servicii încheiat între firmă şi titularul actului.
APOSTILA este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al
Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie
prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.
SCOPUL eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea
utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.
PROCEDURA de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi
ale administraţiei publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate
administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor
competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul Biroului Apostilă organizat
în cadrul instituţiilor prefectului.
COMPETENȚA: Semnarea apostilei se realizează de către subprefectul judeţului/municipiului
Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului sau, în cazul în care acesta se află în
imposibilitate, de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl
înlocuiască pe subprefect.
Apostila se aplica pe ACTUL ORIGINAL.
APOSTILA si ANEXA la aceasta se completeaza pe calculator , se anexeaza la actul oficial
pentru care a fost eliberata si este valabila numai insotita de actul oficial.

