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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Biserica Baptistă Nr. 1 Mănăștur - Cluj-Napoca

Date de identificare:
Subsemnatul/a: ________________________________ , Născut/ă la data: _______________
În localitatea: ________________________ , Judeţul: __________________, Naţionalitatea: ______________
Cetăţenia: _____________, Religia: _______________, Posesor al B. I. / C. I.: seria _____, nr. _______________
CNP: _____________________, Eliberat la data de: __________, poliţia _________________,
Cu domiciliul stabil în:
Localitatea: _________________ , Judeţul: _____________________, cod poştal: __________,
Strada: _________________________, Nr.: _______, Bl. ________, Sc. ______, Ap. ______,
Telefon: _________________________, E-mail: __________________________________,
Starea civilă
Starea civilă:
căsătorit /ă
necăsătorit/ă Numele după căsătorie ____________________________
divorţat/ă				
				
Părinţii
Numele şi prenumele tatălui___________________________, al mamei _____________________________,
Ultimele studii obţinute:
Numele şcolii:______________________________, Profilul şcolii: _________________________________
Localitatea: _________________________________ Certificat/Diploma ____________________________
Eliberat/a la data de : ___________________, Media generală: ______________
Biserica la care sunteți membru: _____________________________________ Confesiunea: _____________
Adresa bisericii: ________________________________________________ Data botezului: _____________
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea dosarului pentru admitere la Şcoala de Teologie Practică Emanuel în anul universitar
_2022 -2023_. Taxele de scolarizare sunt urmatoarele:
• Biblioteca online ebooks.faclia.ro: 200 RON/an (TVA inclus)* pentru abonament de grup de la 1-10 persoane sau 150 RON /an (TVA inclus) pentru un grup mai mare de 10 persoane.
• Taxa de scolarizare: 100 RON/an.
* Taxele pentru biblioteca si primul semestru de scolarizare se vor achita dupa sustinerea interviului vocational si comunicarea rezultatului in aceeasi zi.
Am luat la cunoştinţă faptul că devin student /a al acestei şcoli numai după achitarea taxelor de şcolarizare
Acord GDPR
Subsemnatul ................................................................ sunt de acord ca datele mele personale (numele, prenumele, nr. telefon
și adresa de email) să fie prelucrate, păstrate și folosite conform Regulamentului European nr. 679/2016 pentru protecția
datelor personale, de către Universitatea Emanuel din Oradea pentru comunicare și informare. Sunt de acord să primesc
corespondență, mesaje și informații de la Universitatea Emanuel din Oradea prin: scrisoare, email, sms, telefon.
Semnătura,
_______________________________________			_____________________
Semnătura									Data

