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RELEVANŢA DISPOZIŢIILOR CONVENŢIEI DE LA HAGA  

PENTRU DOMENIUL PENSIILOR  

 

 Incepand cu 16 martie 2001, Romania a aderat la Conventia de la Haga din 5 Octombrie 1961, Conventie 
privind suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine. Inainte de aderarea la aceasta conventie, 
pentru recunoasterea in strainatate a actelor romanesti, era nevoie de o procedura complicata, legalizarea actelor 
facandu-se doar prin consulatele tarilor pentru care se dorea recunoasterea, cu viza in prealabil din partea Ministerelor 
Afacerilor Externe si Justitiei. Apostilarea a simplificat foarte mult aceasta procedura si consta in aplicarea unei stampile 
(apostila de la Haga) pe documente pentru a le autentifica / legaliza international.  

Pana la 1 Noiembrie 2004, in Romania au existat doar 2 autoritati care au avut drept sa aplice apostila: Ministerul 
Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei. In Romania s-a incetatenit termenul de apostilare pentru documentele vizate de 
catre MAE si termenul de supralegalizare pentru viza Apostille aplicata de catre Ministerul Justitiei. 

SUPRALEGALIZAREA   

 Supralegalizarea consta in fapt tot in aplicarea unei apostile, de data aceasta de catre Curtea de apel 
competenta. Dupa cum sugereaza si numele, supralegalizarea reprezinta o legalizare a unei legalizari sau mai bine 
spus procedura prin care se legalizeaza de catre Curtea de Apel un document legalizat de catre un notar public. 
Curtile de Apel supralegalizeaza urmatoarele tipuri de documente: 
 
-   traducerile legalizate ale actelor apostilate de catre MAE; 
-   sentinte  de  divort,  hotarari  judecatoresti,  declaratii  notariale, precum si traducerile legalizate ale acestor acte; 
-   duplicate /fotocopii ale actelor romanesti, legalizate in prealabil de un notar public. 
 
Ministerul Justitiei din Bucuresti supralegalizeaza in continuare doar documentele care vor fi folosite in tari ne-
membre ale Conventiei de la Haga.  

Incepand cu data de 1 Noiembrie 2004, procedura de apostilare/supralegalizare a documentelor romanesti a trecut in 
competenta Prefecturilor si Curtilor de Apel, care sunt singurele autoritati romanesti care au in momentul de fata drept 
de apostila..  

Apostila este in fapt o stampila de forma patrata (cu latura de 9 cm), identica in toate statele membre ale Conventiei de 

la Haga si care se aplica direct pe actul de legalizat, fie pe o prelungire a acestuia.  

Apostila de la Haga (indiferent de tara in care se aplica, toate aceste stampile au urmatoarea denumire: Apostille - 
Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)  

Pentru recunoasterea internationala, documentele de stare civila, respectiv certificatele de nastere si casatorie, dupa 
ce li se aplica apostila de catre Institutia Prefectului, se traduc in limba tarii de destinatie de catre un traducator 
autorizat, inclusiv apostila, dupa care se legalizeaza de catre un notar public, iar in final traducerea legalizata se 
supralegalizeaza cu apostila de catre Curtea de Apel competenta.   

În ceea ce priveşte pensiile  
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 În cazul în care se optează pentru varianta încasării drepturilor de pensie prin intermediul unui mandatar, 
cetăţenii români, precum şi persoanele de origine română care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid pot solicita 
emiterea procurii speciale în următoarele condiţii:  



procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu, după cum urmează:  

- în cazul statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga , procura este valabilă numai dacă este însoţită de apostila 
eliberată de către autoritatea competentă potrivit legislaţiei naţionale a statului de la care emană documentul;  
- în cazul statelor cu care România are încheiate tratate sau convenţii de asistenţă juridică bilaterală în acest domeniu, 
procura este valabilă fără nici o altă formalitate;   

procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu şi de către misiunile diplomatice sau oficiile 

consulare ale României, în acest caz  emiterea procurii fiind scutită de taxa consulară.  

procura specială poate fi emisă şi de către notarii publici de pe teritoriul României.  

 
Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:  

numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale titularului dreptului la 

 pensie (valabil la data eliberării procurii);  

numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul naşterii) ale mandatarului;  

obiectul mandatului (ridicarea carnetului de muncă, întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent 

personal, încasarea pensiei pentru plăţi curente şi restante, semnarea extrasului de cont);  

precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunţa în termen casei teritoriale 

de pensii orice schimbare intervenită în situaţia titularului de natură să modifice sau să înceteze dreptul la pensie.  
 

Procura specială care nu este emisă în limba română, precum şi apostila (când este cazul), vor fi traduse legalizat. 
Procura specială este valabilă 18 luni.  

 

 


