
                                         
                                                                                                                                                                  

Fişa de înscriere
Completaţi CU MAJUSCULE – conform instrucţiunilor - şi semnaţi formularele de înscriere pentru a vă înregistra la 

cursurile oferite de SCOALA IAA de Marketing si Comunicare

1.  Aveţi deja un cod de înregistrare la SCOALA IAA ROMANIA?

Dacă Da, scrieţi mai jos codul dvs.:

2.  Numele
11. Functia in cadrul companiei 

3.  Prenumele

4. Sex:         Feminin   Masculin

5.  Titlu:        Dl.                D-na.                     Dra.

6.  Codul numeric personal (CNP):

Da Nu

7. Data naşterii ZZ LL AAAA

Contract nr: ________________________________________din: _________/_________/_________

Declaraţia candidatului
Informaţiile furnizate mai sus sunt adevărate. Mă oblig să predau SCOLII IAA Contractul de prestări servicii semnat şi ştampilat de Beneficiar 
până la maxim data limită de înscriere, în caz contrar înscrierea devine nulă. Mă angajez să respect condiţiile de utilizare a materialelor 
educaţionale puse la dispoziţie de SCOALA IAA ROMANIA, ca şi condiţiile specificate în Regulamentele aplicabile cursanţilor.

Semnatura        Data:

10. Tipul societăţi în care vă desfăsuraţi activitatea principală: (bifaţi) 

1 1. Societate naţională

2 2. Sociatate multinaţională / afiliată la o 
reţea internaţională

8. Studii (Notaţi codul care corespunde studiilor dvs.)

     J – absolvent de institut de învăţământ superior
     K – absolvent cursuri postuniversitare (cursuri de specialitate şi 
doctorat)
     M – absolvent liceu
     N – absolvent şcoala postliceală
     Codul

 9. Adresa unde doriţi să primiţi corespondenţa:
Atenţie! Dacă această adresă corespunde unei firme, treceţi numele complet al 
firmei. Există cazuri în care mai multe firme funcţioneaza la aceeaşi adresa!
 

Prenumele şi numele dvs.  sau  Numele complet al firmei

Localitate Cod poştal
Judeţ Sector
Strada Nr.
Bloc Scara Apt.
Telefon acasă (inclusiv prefix) /
Telefon serviciu (inclusiv prefix) /
Telefon mobil
Fax (inclusiv prefix) /
Notaţi ambele adrese de e-mail şi bifaţi adresa pe care doriţi să primiţi 
informaţiile  (marcaţi cu “x”)
e-mail (adresa personală)
e-mail (adresa de birou)

13.. Aţi aflat despre cursurile SCOLII IAA din / de la: (bifaţi)

1
Ziare şi reviste
        Specificaţi titlul..........................................

2
Radio 
        Specificaţi...................................................

3
Evenimente 
        Specificaţi evenimentul.................................

4 Site-ul web al SCOLII IAA (www.scoalaiaa.ro) 

5
Site web, altul decât SCOALA IAA
      Specificaţi………………………………………

6
Newsletter online 
      Specificaţi sursa……………………………….

7 Angajaţi SCOALA IAA
8 Managerul organizaţiei în care lucrez
9 Alte surse (Specificaţi)…………………………

12. Profesia (bifaţi):

A Inginer / Ahitect
B Economist
C Avocat / Jurist
D Medic/ Farmacist
E Profesor (de liceu, universitar)
F Cercetător ştiinţific
G Cadru militar
H Technician / Proiectant
I Funcţionar
J Student
K Alte ocupaţii……………………

http://www.scoalaiaa.ro/

