
THE BRITISH-ROMANIAN UNIVERSITY UNIVERSITATEA ROMÂNO-BRITANICA

CERERE DE ÎNSCRIERE

FACULTATEA DE BUSINESS (ADMINISTRAREA AFACERILOR)

Numele si prenumele complet:

Adresa de e-mail:

Limba materna:

Nivelul:
Limbi staine cunoscute:

începator mediu avansat

Numarul de telefon fix: Numarul de telefon mobil: Numarul de fax:

Adresa domiciliului stabil:

Liceul absolvit (anul absolvirii, numele, localitatea, profilul, forma de învatamânt):

Urmez în paralel cursurile universitatii (numele, localitatea, facultatea, forma de învatamânt)*:

Adresa provizorie (daca difera):

Universitatea absolvita (anul absolvirii, numele, localitatea, facultatea, specializarea)*:

Lucrez în prezent (ocupatia, functia, numele firmei, localitatea, nr. ore zilnic)*:

Codul numeric personal: Act de identitate (seria, numarul): Eliberat la data:

Data prezentei cereri:
iulie sept. anul:

1. Solicit înscrierea la concursul
de admitere din sesiunea:

Subsemnatul / Subsemnata:
va rugam, scrieti cu majuscule

Semnatura:

Ma angajez sa achit taxa de admitere pâna în momentul sustinerii examenului.

Declar pe propria raspundere ca informatiile înscrise în aceasta cerere (inclusiv pe verso)
sunt exacte.

200

*) daca este cazul
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2. Solicit înscrierea pentru locurile
fara concurs de admitere:

Da Nu
Data prezentei cereri:



THE BRITISH-ROMANIAN UNIVERSITY UNIVERSITATEA ROMÂNO-BRITANICA

CERERE DE ÎNSCRIERE

DECLARATIE

FACULTATEA DE BUSINESS (ADMINISTRAREA AFACERILOR)

Ce v-a determinat sa alegeti aceasta universitate si facultate?

Ce doriti sa realizati în viata pe plan profesional?

Ce vi se pare criticabil la dvs.?

Subsemnatul / subsemnata cu datele de identitate de pe verso, la prezenta cerere de înscriere anexez aceasta
declaratie pe propria raspundere ca nu am contraindicatii medicale la efort fizic.

În cazul în care voi fi declarat admis, la înmatricularea în anul I de studii ma oblig sa aduc o adeverinta medicala
în acest sens, în original, eliberata de medicul de familie.

De unde ati aflat de aceasta universitate?

Care credeti ca sunt punctele dvs. tari?

Ce va place sa faceti în afara orelor?

Continuare

Semnatura:

Numele si prenumele complet al tatalui:

Numele si prenumele complet al mamei:

Parintiii:
va rugam, scrieti cu majuscule
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