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INSCRIEREA IN PRIMELE CLASE PENTRU ANUL 2014-15 
 

 Inscrierea poate fii facută numai in modalitatea on-line  
 Aveți nevoie de ajutor? Puteti să faceţi inscrierea cerănd ajutorul personalului de la 

secretariatul didactic al Istitutul „Michele Sanmicheli” 
 Pentru a face inscrierea cu ajutorul scolii, puteţi face o prenotare la secretariatul didactic 

telefonând la numarul 0458003721 si intrebând de biroul didactic;puteţi scrie un e-mail la 
urmatoarele adrese:  

o Ufficio.alunni1@sanmicheli.it (răspunde domnul Fabrizio di Primo) 
Ufficio.alunni2@sanmicheli.it (răspunde doamna Alessandra Manzoni)  

 
 Ce trebuie să aveți pentru a putea face inscrierea cu ajutorul scolii?  

1. Cartea de identitate/ pasaportul părinților  
2. Cartea de identitate/ pasaportul elevului care se inscrie  
3. Codicele fiscal a părinților 
4. Codicele fiscal a elevului care se inscrie  
5. e-mail valabil si operativ  

 
Amintițivă că adresa de e-mail este IMPORTANTA pentru că doar la acesta adresa sosesc toate 
comunicările.  
 
Dacă esti interesat să te inscrii la adresa profesională SOCIO-SANITARIO trebuie să 
complectezi modulul de iscriere in care apare codul meccanografico VRTE00901Q. 
Secțiunile de la adresa SOCIO- SANITARIO sunt toate situate la biroul in strada 
Selinunte 68. 
 
Dacă esti interesat să te inscrii la : 

 Adresa profesională dei servizi commerciali (5 ani) 
 Adresa profesională industria e artigianato, sectorul modă (5 ani) 
 Adresa IeFP( 3 ani) operator de imbrăcăminte  
 Adresa IeFP ( 3 ani) operator de promovare si de cazare turistică 

trebuie să complectezi modul de inscriere in care apare codul meccanografico 
VRRC009011 
 
 
PENTRU ORICE NECESITATE CONTACTEAZA SCOALA CERAND SA VORBESTI 

CU BIROUL DIDACTIC LA NUMARUL DE TELEFON 0458003721 SAU FAX 
0458002645 

 
 

 
 


