
INFORMAȚII PRIVIND  

DOSARUL  PENTRU VIZAREA ACTELOR DE STUDII 

 

 

        Vizarea pe actelor de studii emise de instituțiile de învățământ 

preuniversitar din județul Caraș-Severin poate fi solicitată de către: 

• titularul actului de studii; 

• soțul/soția titularului actului ori o rudă de gradul I (mamă, tată, fiu, fiică) 

sau de  gradul II (frate, soră) cu titularul actului, fără a fi necesară 

prezentarea unei împuterniciri notariale; 

• o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire 

avocațială; 

 

       În vederea vizării actelor de studii, solicitantul va depune la Inspectoratul 

Școlar Județean Caraș-Severin un dosar care va conține: 

• cerere-tip adresată conducerii ISJ CS (Anexa 2 - titular sau Anexa 3- rudă 

sau împuternicit), pentru fiecare act de studii pentru care se solicită vizarea; 

• actul de studii în original și copie simplă a acestuia; 

• adeverinţă de autenticitate (Anexa 3), eliberată de instituţia de învățământ 

emitentă a actului de studii care urmează a fi vizat – în original; 

• documente personale de identificare pentru titularul actelor de studii (în 

copie), respectiv: actul de identitate al titularului actelor de studii (carte de 

identitate sau pașaport, certificat de naştere); 

• copie xerox după certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț, în cazul 

în care titularul actului de studii şi-a schimbat numele; 

• actul de identitate (în copie) al împuternicitului legal și procura notarială 

(un exemplar original al  procurii sau o copie certificată a acesteia se 

păstrează la inspectoratul școlar;  în cazul în care procura   notarială a fost 

întocmită pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta să fie tradusă în 

limba română și legalizată   și/sau să fie apostilată de autoritățile 

competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită); 

• actul de identitate al rudei care solicită vizarea actelor de studii și 

documentele care dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul (soțul/soția 

titularului actului ori o rudă de gradul I – mama/tata/fiu/fiică sau de gradul 

II -frate/soră). 

 

 Dosarul cu documentele necesare poate fi transmis la ISJ Caraș-Severin și  

printr-un serviciu de curierat rapid. După verificarea autenticității și vizare, 

actul/actele de studii în original vor fi transmise către solicitant printr-un 

serviciu de curierat rapid, cu plata la destinatar. 


