
                        

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

COLEGIUL ECONOMIC 

“GHEORGHE CHIŢU” CRAIOVA 
Strada Brestei nr. 10, Cod poştal 200420 

Tel: 0351/804904, Fax: 0251414191; CF 5046947 

E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro, 

 
“Gheorghe Chiţu” 

Nr......../......../.......... 

Cerere pentru BURSA de STUDIU 

Subsemnat/ul(a)_______________________________________, domiciliat(ă) în 

localitatea_____________________________, strada_____________________, nr.___ CNP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

poseso/r(are) al actului de identitate seria _ _, nr._ _ _ _ _ _, eliberat de ______________, la data de __________, în 

calitate de reprezentant legal al elev/ului(ei)________________________________________, CNP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ născut(ă) la data de __________, elev(ă) în clasa ____, la Colegiul Economic “Gheorghe Chițu” din Craiova, 

înaintez spre aprobare și verificare/reactualizare dosarul pentru obținerea Bursei de studiu  în semestrul al II-lea, anul 

școlar 2021-2022 

Menționez că familia mea se compune din ____________membri și in anul scolar anterior 2020-2021 elevul 

a obtinut media generală ____________și un nr_____________ de absențe nemotivate , 

(RESPECTIV -PENTRU ELEVII CLASELOR a IX-a in semestrul I al acestui an școlar 2021-2022  a obtinut media 

generala ____________și un nr_____________ de absențe nemotivate) 

 

Anexez la cerere următoarele documente pentru suținerea cererii mele: 

1. Copie Certificat de naștere al elevului 

2. Copie CI, ale parinților 

3. Copii Certificate de naștere  si ale BI/CI ale celorlalți membrii ai familiei aflați în întreținerea părinților 

4. Declarații pe propria răspundere ale părinților date la notar pentru copii minori aflați în întreținerea familiei, 

care nu urmează o formă de invățământ și nici nu obtin venituri proprii, nu obțin venituri nete din activițăți 

de exploatare a proprietăților personale ala familiei ,terenuri agricole,chirii și unde este cazul dacă primesc 

sau nu alocație complementară 

5. Adeverințe/cupon privind cuantumul alocației primite pentru copii minori cu probleme medicale dacă e cazul 

6. Documente justificative privind veniturile pentru acordarea bursei sociale și ale părinților acestora după caz 

 a.adeverință de venit net pe ultimele 3 luni pentru ambii părinți,DE LA LOCUL DE MUNCĂ 

 b.cupoane sau adeverințe de la Casa de pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura    acesteia)pentru 

lunile cere se iau în considerare 

 c.adeverinta de somaj după caz  

 d.cupon/extras cont alocație copii si/ alocație suplimentară 

7. Copie  a hotărârii judecătorești in cazul în deverință emisă de oficialitate, în care părinții sunt divorțati ,se 

completează cu adeverință /cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru  elevi și frații acestuia 

8. Documente justificative de la Administrația Financiară –ANAF privind veniturile nete obținute din activități 

autorizate pe ultimele 3 luni (Octombrie –Decembrie 2021) 

9. Extras de cont dacă este cazul 

DATA___________ Numele și prenumele solicitantului

 ____________________________ 

 Semnătura solicitantului 

Am verificat, 

Nume și prenume diriginte_________________________ 

Semnătura__________________ 
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