INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
Instituţie acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008.

Bucureşti, B-dul Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946,
Tel. 021. 4341623; Fax. 021. 4347515; secretariat@itpbucuresti.ro; www.itpbucuresti.ro

Nr.............. /..................................
CERERE DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
SESIUNEA ............................, forma de învăţământ (IF)
Dosar nr. ......... Data .....................
(Se completează de către secretarul facultăţii.)
DOMNULE RECTOR,
Subsemnatul,1
luna

…………....………........................................………………....….…………........, născut în anul ……..,
ziua

......………………..,

………………………………………………….,

….........,

localitatea

legitimat

cu

........

…......................…..………….......…,
seria

...............

nr.

.........................

judeţul
şi

C.N.P.

……………………………………......., domiciliat în localitatea …..……...........…………..……………………… judeţul / sectorul
……..........................………… str. ………………………………..……………………………, nr ……, bl. ………., sc. ………, et.
……,

ap.

….,

tel.

fix

……………......,

tel.

mobil

........................,

e-mail

...............................................,

fiul

lui

.................................................................., şi al.........................................................., membru al Bisericii Creştine Penticostale
..............................................

din

localitatea

.......................................................,

Comunitatea

Regională

Penticostală

...................................................................................................., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere la
Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală, specializarea „Teologie penticostală pastorală”,
pentru forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), din sesiunea (luna) .......................................... / (anul) ...........................
Menţiuni

(pe

scurt,

motivaţia):

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ......................................................................
................................................................................................................................................................................

Menţionez că:
- am primit botezul în Biserica Creştină Penticostală …………………………………….………………… din localitatea
...................................................... la data de …………………….., botezător fiind ……………………………………………;
- sunt/nu sunt căsătorit şi avem/nu avem copii;
- am/nu am satisfăcut stagiul militar la U.M. nr. ……………… din localitatea ……………………………………………;
- sunt absolvent al Liceului/Facultăţii ………………………………………………………………………………………;
- am

mai

susţinut

(nu am mai susţinut)

................................................ (luna

concurs

de

admitere

la

acest

institut

în sesiunea

/ anul);

- în anii de şcoală am studiat ca prima limbă străină …………………. timp de …………… ani, iar a doua limbă străină
timp de……………… ani.
(Acestei cereri i se anexează fişa de admitere.)

Data ......................................

Semnătura ...............................................

Domnului Rector al Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti

1

Se trece numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului (cu majuscule).

1

