
Nume * Prenume *

Anul de studii *

Telefon *

Suma taxa (lei) *

Cont IBAN *

Alt platitor? *
DA NU

FORMULAR COLECTARE VENITURI
  BENEFICIAR: ACADEMIA DE POLITIE 'ALEXANDRU IOAN CUZA'  CF:4266472 

Pentru completarea formularului este necesară folosirea aplicației ADOBE ACROBAT pe PC!

Penalitate (lei) Cod program de studii

Cod Taxa (cf. HSU)*

CNP *

Email * 

Structura program studii*

Se bifează DA doar dacă persoana care plătește nu este aceeași cu persoana pentru care se efectuează plata

Denumire program de studii*

Total de plata (lei)

Date despre persoana pentru care se efectuează plata:

-  D A T E  C U  C A R A C T E R  P E R S O N A L  -  

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și mă angajez să trimit pe email 
la adresa plati@academiadepolitie.ro fișierul PDF rezultat în urma completării.

(se poate descărca de aici: https://get.adobe.com/reader/ )

https://get.adobe.com/reader/
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