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ANUNȚ 

ÎNSCRIERI ÎN PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” 

învăţământ secundar inferior 

an școlar 2022-2023 
 

Se pot înscrie toate persoanele care: 

- au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare și nu au absolvit ciclul 

gimnazial/ciclul inferior până la vârsta de 19 ani; 

- au depășit vârsta de 14 ani și au absolvit ciclul primar; 

- au absolvit una din clasele corespunzătoare învățământului gimnazial (a V-

a, a VI-a, a VII-a); 

- au abandonat pe parcurs și au depășit vârsta maximă legală pentru 

reînscrierea în învățământul gimnazial, cursuri de zi. 

 

Înscrierea se face  pe baza dosarului de înscriere, fără examen. 

 

Documentele anexate dosarului de înscriere: 

1. cererea de înscriere (ANEXA 1); 

2. certificatul de naștere în copie și în original; 

3. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie și în original; 

4. actul de identitate, în copie și în original; 

5. acte doveditoare privind absolvirea învățământului primar și stadiul de pregătire la 

momentul înscrierii (foaie matricolă sau adeverințe de studiu/de absolvire a claselor 

parcurse – V, VI, VII); 

6. fișa medicală; în cazul inexistenței documentului, fișele vor fi alcătuite ulterior 

înscrierii; 

7. adeverință de serviciu, dacă este cazul. 

 

Dosarele pot fi depuse la secretariatul din Corp B al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” 

Iaşi, Str. Plăieșilor, nr. 9.  

Persoanele înscrise în Programul ADS în anii anteriori, vor depune numai cererea de 

înscriere în anul şcolar 2022-2023.  (ANEXA 2). 

 

Perioada de înscrieri: 15-30 septembrie 2022 

Program: Luni – Vineri,  orele 08,00-16,00 

http://www.economic2.ro/
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ANEXA 1 

 

 

 

Doamna Director, 

 

 

 

 

Subsemnatul(a______________________________________________, domiciliat (ă) 

în judeţul _____________, localitatea _______________________, str. 

_________________________________, nr._________, bl.__________, sc._______, 

et._______, ap.________ CNP_________________________________ posesor al _______ 

seria______ nr_____________ tel. fix_____________________________/ mobil 

______________________________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în cadrul 

Programului “ A Doua Sansă” în anul _____ secundar inferior . 

 Menţionez că am absolvit clasele _____________ la Scoala ______________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Data ____________________________ 

 

 

 

Semnătura_________________________ 

 

 

 

 

Doamnei Director al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Iaşi 
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ANEXA 2 

 

 

 

 

Doamna Director, 

 

 

 

Subsemnatul(a______________________________________________, domiciliat (ă) 

în judeţul _____________, localitatea _______________________, str. 

_________________________________, nr._________, bl.__________, sc._______, 

et._______, ap.________ CNP_________________________________ posesor al _______ 

seria______ nr_____________ tel. fix_____________________________/ mobil 

______________________________________, absolvent al anului _________ (învăţământ 

secundar inferior)_____________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în anul şcolar 2022-2023  în 

anul _____ de studiu secundar inferior din cadrul programului “ A doua Șansă” . 

  

 

 

 

 

Data ____________________________ 

 

 

 

 

 

Semnătura_____________________________ 

 

 

 

 

 

Doamnei Director al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Iaşi 
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