
ADEVERINȚA DE STUDII

Pentru editarea datelor specifice adeverinței de studii se accesează pagina  „Adeverința studii”  din
modulul „Foaia matricolă” (vezi imaginea de mai jos).

Datele despre anii școlari se editează în secțiunea „Date generale” din modulul „Foaia matricolă” (vezi
imaginea de mai jos).

Pagina 1 din 4



Datele despre situația școlară se editează în secțiunea „Situația școlară” din modulul „Foaia matricolă”.
Se pot introduce notele elevului obținute până în momentul eliberării adeverinței de studii (vezi imaginea de
mai jos).

Opțiunile de tipărire

1. Prima pagină (cea care conține datele generale ale elevului și anii de studii)

1.1. Se   poate   opta   pentru   tipărirea   sau   nu   a
numelor directorului și secretarei.

1.2. Se   poate   opta   pentru   tipărirea  CIF sau
SIRUES.

1.3. Se pot edita textele „înscris în/a finalizat”,
respectiv  nivelul  sau  clasa  finalizată
„clasa/semestrul/anul”.

1.4. Se pot selecta anii de studii pentru tipărire. De
exemplu, dacă elevul este în clasa a VIII-a, se pot selecta doar clasele V-VIII pentru tipărire.
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1.5. Se poate edita dimensiunea fonturilor pentru coloanele din tabelul cu anii școlari.

2. Paginile 2, 3 etc. (cele care conțin situația școlară a elevului)

2.1. Se   poate   opta   pentru  dimensionarea  automată   sau   manuală   a  înălțimii   rândurilor  și   a  lățimii
coloanelor.

a) Dacă se optează pentru dimensionare automată, se va
tipări astfel:

b) Dacă se optează pentru dimensionare manuală, se vor introduce dimensiunile dorite în milimetri și se va
tipări astfel:
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2.2. Se poate opta pentru poziționarea observațiilor de la punctul c) pe pagina următoare.

3. Pentru tipărirea adeverinței se va apăsa butonul „Vizualizare/Imprimare Adeverință”.

Opțiuni din meniul de previzualizare

1. Tipărire   (de   aici   se   pot   selecta   și   opțiunile   de
tipărire:   duplex,   toate   paginile,   pagina   curentă
etc.)

2. Deschidere raport creat anterior
3. Salvarea raportului curent
4. Exportul   raportului   curent   în   format   Excel,

HTML, Word (RTF), PDF
5. Căutare text în raportul curent
6. Zoom In (mărire vizualizare)
7. Zoom (setare procent vizualizare)
8. Zoom Out (micșorare vizualizare)
9. Vizualizare ecran complet (Full Screen)
10. Vizualizare schiță raport

11. Vizualizare Thumbnails

12. Setare margini raport
13. Editare pagina curentă a raportului
14. Salt la prima pagină

15. Salt la pagina precedentă
16. Salt la pagina selectată
17. Salt la pagina următoare
18. Salt la ultima pagină
19. Ieșire din previzualizare
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