Principalele categorii de acte pentru care NU se aplica apostila în cadrul
Instituției Prefectului sunt:
- acte ce urmeaza a fi utilizate pe teritoriul unui stat care nu este parte a Conventiei
de la Haga – vezi Lista statelor semnatare a Conventiei de la Haga; – in astfel de
situatii solicitanții se vor adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5,
București și Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1,
București, pentru supralegalizare ;
- acte deteriorate sau plastifiate sau cu suspiciune de fals;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

cartea de identitate / pașaportul;
livretul de familie / livretul militar;
extrase multilingve de stare civila ce urmeaza a fi utilizate in state semnatare
a Conventiei nr.16 - vezi Lista statelor semnatare a Conventiei nr.16;
certificat privind dobandirea cetateniei romane;
carte de munca / decizie de pensionare;
extras din Registrul Agricol (emis de Primarie);
copii dupa acte administrative / acte sub semnatura privata;
sentinta de divort / certificat de divort emis de notar *
hotarari judecatoresti*
acte emise de Registrul Comertului (certificat constatator etc)*
bilete de liberare din penitenciar*

*NOTA: aceste acte se apostileaza la Curtea de Apel Cluj – Birou Apsotila, Piata Avram
Iancu;
o
o

declaratii notariale pe proprie raspundere**
traduceri**

** NOTA: aceste acte se apostileaza la Camera Notarilor, str Budai Deleanu nr.72,
cartier Gheorgheni;
o
o
o

o

o

formular E-300, Formular 104 (emis de Casa de Asigurari de Sanatate) ;
acte contabile (caracter comercial), situatii financiare, acte ale excutorilor
judecatoresti ;
Certificate de absolvire ale unor cursuri de Educatiei Medicala pentru
personal auxiliar sanitar – emise de Ordinul Asistentilor Medicali
Generalisti, Moaselor si Asistentilor medicali din Romania ;
Certificate de SORA Cruce Rosie sau Certificat curs PRIM-AJUTOR
Crucea Rosie (cu antet Societatea Nationala de Cruce Rosie) – pentru ca nu
sunt emise in baza OG 129/2000 privind formarea profesionala ;
Certificate de sanatate pentru Alimente – emise de Directia Sanitar
Veterinara ;

o
o
o
o
o

Adeverinte/ Carnete de asigurat/ Fornular 104 – emise de Casa de Asigurari de
Sanatate ;
Supliment Descriptiv (al Certificatului de competenta profesionala)
Acte scolare din alte judete (numai daca au viza Inspectoratului Scolar din
judetul respectiv)
Certificat de competenta lingvistica – deoarece aceste certificate sunt doar parte
componenta a dosarului pentru examenul de licenta ;
Adeverinte de grad/definitivat / deoarece sunt calificari si se folosesc doar pe
teritorului Romaniei (vezi aici Adeverinta de conformitate privind Directiva
UE drept de predare in strainatate emisa de Ministerul Educatiei !!)

