
COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA 

DOMNULE DIRECTOR 
Subsemnaţii: 

TATA/MAMA___________________________________________________________________ 

şi după caz TUTORE_____________________________________________________________ 

telefon acasă_________________, mobil 1______________________, mobil 2_______________________. 

Vă rugăm să aprobaţi cererea de înscriere a fiului meu / fiicei mele 

_____________________________________________________________________________________ 

în clasa a IX a-ÎNV. LICEAL, anul şcolar 2020- 2021, la CNE”GH. CHIȚU” CRAIOVA. 

 
 
 
 
 
 
Am depus actele necesare (bifați casuțele corespunzătoare): 
-Copie de pe certificat de naştere si carte de identitate 
- Adev cu rezultatele examenului EN  
- Foaia matricola cu media claselor V-VIII 
-Adeverința medicala si dovada vaccinarilor 

 
Limba modernă studiată: Limba modernă I__________________, Limba modernă 

II________________________ 

 

DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTAȚIE(Calificări profesionale: Tehnician în turism, Tehnician în 

gastronomie, Organizator banqueting)/ OPTEZ PENTRU: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

Prin prezenta cerere sunteţi informat ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul si pentru indeplinirea 
atributiilor legale ale instituţiei. Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere şi din actele ataşate la 
aceasta, vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.  
 

 
Semnătura persoanei care depune cererea___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMNULUI DIRECTOR AL COLEGIULUI ECONOMIC “GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA 



COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA 

DOMNULE DIRECTOR, 
 
 
Subsemnatul/ subsemnata, ………………………………………(nume, iniţiala 

tatălui, prenume), având CNP ………………………., părinte/ reprezentant legal al 
elevului.....................……….………………………. (nume, prenume), înscris/ înscrisă în anul şcolar 
2019–2020 în unitatea de învăţământ …………………………………. (numele unităţii de învăţământ), 
din..…………………………….(numele localităţii), judeţul ……………./municipiul Bucureşti, în clasa 
…..…., prin prezenta solicit participarea fiicei mele/ fiului meu/ mea la orele de religie. 

Menţionez  că  doresc  participarea fiicei  mele/ fiului  meu/ mea  la  orele de 
religie ale cultului …………………………………… (se  va  trece  numele  cultului 
solicitat, din lista cultelor recunoscute prezentată mai jos, conform prevederilor Legii cultelor nr. 
489/2006). 
 
Data                
         Semnătura 
 
 

DOMNULUI DIRECTOR AL COLEGIULUI NAȚIONAL ECONOMIC “GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA 
LISTA 

cultelor religioase recunoscute oficial în România, conform Legii nr. 486/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor 

 
 

1. Biserica Ortodoxă Română 

2. Episcopia Ortodoxă Sîrbă de Timişoara 

3. Biserica Romano-Catolică 

4. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică 

5. Arhiepiscopia Bisericii Armene 

6. Biserica Creştină Rusă de rit vechi din România 

7. Biserica Reformată din România 

8. Biserica Evanghelică C.A. din România  

9. Biserica Evanghelică Lutherană din România 

10. Biserica Unitariană din Transilvania 

11. Uniunea Bisericilor Creştine din România 

12. Biserica Creştină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România 

13. Biserica Evanghelică Română 

14. Uniunea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România 

15. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România 

16. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 

17. Cultul Musulman 

18. Organizaţia Religioasă Martorii lui Iehova 

 


