
Anexa 1- MODEL CERERE 
 
                         MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
                                   INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

Domnule Inspector Şcolar General 
I.*        
         Subsemnatul(a)……………………………………………………………………………………., 
domiciliat(ă) în localitatea………………………………, născut(ă) la data de…………………., 
în localitatea…………………………………….., fiul/fiica lui……………………………………….. 
şi a……………………………………., posesor al C.I seria…….., nr. …………….., eliberată de  
………………………………………, la data de………………, CNP………………………………….., 
solicit vizarea următoarelor acte de studii,în vederea plecării în(ţara)…………………….. 
II.** 
        Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………………….., 
Împuternicit(ă) prin procura nr…………., din data de…………………………, eliberată de 
Oficiul Consular al României în ……………………………………...…./ Notariat, domiciliat(ă) 
În localitatea…………………………………………………, născut(ă) la data de…………………, 
În localitatea…………………………………………………,fiul/fiica lui…………………………….. 
şi al/a ……………………………., posesor al C.I seria……….., nr……………   …, eliberată de 
………………………………………, la data de………………, CNP………………………………….., 
solicit vizarea următoarelor acte de studii, pentru d-l/d-na…………………………………., 
domiciliat(ă) în localitatea………………………………, născut(ă) la data de…………………., 
în localitatea…………………………………….., fiul/fiica lui……………………………………….. 
şi a……………………………………., posesor al C.I seria…….., nr. …………….., eliberată de  
………………………………………, la data de………………, CNP………………………………….., 
În vedera plecării în (ţara)……………………………………………. . 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea formularului actului de studii Seria şi numărul 
actului de studii 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

*)datele se completează de către titular; 
**)datele se completează de către împuternicit. 
 
Data………………………                                                  Semnătura……………………………… 
 



 
Anexa 2  
 
 
 
 
 
            ACTELE  NECESARE IN VEDEREA VIZĂRII ACTELOR DE STUDII ŞI A 
DOCUMENTELOR DE EVIDENŢĂ ŞCOLARĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 
     1  Cerere de solicitare a obţinerii vizei, adresată inspectorului şcolar general ( TIP) 
cu nr. de înregistrare ( după verificarea  dosarului) de la registratura Inspectoratului 
Şcolar Judeţean. 
     2  Actul de studii /documentul de evidenţă şcolară  ce urmează a fi vizat,în original. 
     3 Adeverinţă de autentificare(certificare) pentru actul de studii(diplomă, 
certificat,etc.), eliberată de unitatea de învăţământ de unde s-a obţinut actul de studii. 
     4 Copie xerox certificat de naştere+original, pentru conformitate  sau copie 
legalizată, dacă este posibil (a titularului actului de studii). 
     5 Copie xerox  carte identitate titular, în cazul schimbării numelui titularului  se 
solicită şi copie xerox certificat căsătorie. 
     6 Declaraţie prin notariat dată de ambii părinţi, pentru copii minori  pe care îi trec 
graniţa  la studii în altă ţară. 
        
          Vizarea poate fi făcută doar de titular sau în mod excepţional prin procură 
specială (eliberată de un oficiu consular al României în străinătate)+ copie act de 
identitate titular/împuternicit, un exemplar  original al procurii va rămâne  la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean. 
Se acceptă şi procură prin notariat pentru persoana împuternicită şi cope xerox după 
cartea de identitate. 
           Pentru cetăţenii străini, vizarea se face personal,sau prin intermediul instituţiilor 
de învăţământ emitente. 


