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Direcţia
1. Direcţia Socială (imobil
Stanislas Cihoschi, et. 1, sala
5101)
2. Direcţia Bibliotecă (imobil
Ion N Angelescu, etajul 2, sala
0216)
3. Direcţia Relaţii Internaţionale
(numai pt. studenţii străini,
imobil Ion N Angelescu, etajul
1, sala 0122)
4. Direcţia Economică (imobil
Stanislas Cihoschi, et. 4, sala
5411)

Debit

Semnătura/Ştampila

forma

Data

Direcţia
1. Direcţia Socială (imobil
Stanislas Cihoschi, et. 1, sala
5101)
2. Direcţia Bibliotecă (imobil
Ion N Angelescu, etajul 2, sala
0216)
3. Direcţia Relaţii Internaţionale
(numai pt. studenţii străini,
imobil Ion N Angelescu, etajul
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4. Direcţia Economică (imobil
Stanislas Cihoschi, et. 4, sala
5411)

Semnătura/Ştampila

Debit

Data
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