
 

 

 

 
 
 
 
Nr. de înregistrare________________  
 
Data _______________________ 

 
 
 

Formular de înscriere pentru solicitarea unei locuinţe 
 
 

Stimate Solicitant: Înainte de a completa acest formular, vă rugăm să citiţi cu atenţie paragraful 
de mai jos pentru a înţelege care sunt condiţiile pentru a obţine o locuinţă în cadrul programului 

nostru.  Toate informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi păstrate confidenţiale. 

 

 

Vă rugăm să citiţi acest paragraf înainte de completarea formularului: 

 

Prin completarea acestui formular vă daţi acordul penru prelucrarea datelor cu caracer personal 
(GDPR) şi permiteţi Asociaţiei Casă Dragă Casă să vă evalueze nevoia actuală pentru o locuinţă, 
posibilitatea de a returna creditul ipotecar sub formă de rate lunare pe o perioadă de maxim 20 de 
ani şi disponibilitatea de a parteneria cu asociaţia.  Înţelegeţi că această evaluare va implica vizite la 
domiciliu, verificarea afirmaţiilor făcute în acest formular şi verificarea locului de muncă. Înţelegeţi de 
asemenea că dacă nu aţi răspuns adevărat la oricare din întrebările din acest formular, acesta va fi 
respins, şi chiar dacă aţi fost deja selecţionaţi pentru a primi o locuinţă, veţi fi excluşi din cadrul 
programului.  Originalul acestui formular va fi păstrat de la sediul asociaţiei Casă Dragă Casă chiar şi 
în cazul în care aţi fost respins sau nu aţi fost selecţionat în program. 

Remitere şi Renunţare la Publicitate din partea Familiei Partener / Proprietar 
 

Această remitere, executată astăzi ________________ (ziua, luna, anul), de către________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(cu participarea „proprietarului” sau „familiei partener”) în favoarea asociaţiei Casă Dragă Casă  
 

Prin prezenta, familia partener/proprietarul îşi dă acordul privind publicarea de către asociaţie Casă Dragă Casă 

a unor informaţii referitoare la participarea familiei partener/proprietarului şi a copiilor lor în programele 

asociaţiei. Pe lângă aceasta, prin prezenta, familia partener/proprietarul îşi cedează şi transmite toate drepturile 
sale, titlul şi interesul cu privire la orice şi la toate imaginile fotografice şi înregistrările audio şi video făcute de 

către asociaţia Casă Dragă Casă, incluzând, însă nu se limitează la, orice drepturi de autor, sume de încasat sau 
alte beneficii ce derivă din astfel de publicaţii, fotografii sau înregistrări. 

 

Execut această remitere în numele meu şi al următorilor copii minori: 
 

    Nume şi prenume         Vârsta:                Nume şi prenume         Vârsta: 
 

1.___________________________ _________             2.__________________________ _________ 

3.___________________________ _________             4.___________________________ ________ 

5.___________________________ _________             6.___________________________ ________ 

CA MARTOR, declar că familia partener / proprietarul a executat această Remitere de bună voie la data şi anul 
scrise mai sus. 

Martor1 – Semnătura……………………………                Familia……………………     Soţ: ………………….……………… 

 

PENTRU UZ INTERN – NU COMPLETAŢI 
NIMIC ÎN ACEASTĂ SECŢIUNE! 

 

Data primirii formularului:  _____/_____/________ 

Formularul a fost: 

 Acceptat     Respins 

 
Perioada programării vizitei la domiciliu: 
____/____/_______       la    ____/____/______ 

     



 

 

Martor2 – Semnătura……………………………                                        Soţie: ……………..…..……………… 

 

1. INFORMAŢII GENERALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. DORINŢA DE A PARTENERIA 

 

Una dintre condiţiile obţinerii unei locuinţe este obligaţia de a presta un anumit număr de ore de muncă 
voluntară înainte de a intra în propria locuinţă.  Ajutorul dvs. la renovarea propriei locuinţe sau a locuinţei altor 

familii va include activităţi precum: curăţarea pereţilor, gletuire, vopsire, transportarea materialelor sau alte 

activităţi specifice organizaţiei noastre. 

Numele şi prenumele soţului:      Data naşterii: 

________________________   ______________ 

Numele şi prenumele soţiei:         Data naşterii: 

________________________   ______________ 

Starea familiei:  Căsătorit(ă)   Concubinaj 

 
 Necăsătorit(ă)   Divorţat(ă)    Văduv(ă) 

  

Copii: 

    Nume şi prenume         Data naşterii:  
 

1.___________________________ _______________ 

2.___________________________ _______________ 

3.___________________________ _______________ 

4.___________________________ _______________ 

5.___________________________ _______________ 

 

Alte persoane:                                Data naşterii: 

1.______________________________ ___________ 

2.______________________________ ___________ 

Domiciliul   Stabil          Flotant 

Adresa actuală: Str._____________________________ 

 Nr. ______  Bl. _______  Sc. _______  Et.____ Ap. _____ 

Oraşul ______________________ Judeţul______________ 

Adresa din buletin: Str.________________________ 

 Nr. ______  Bl. _______  Sc. _______  Et.____ Ap. _____ 

Oraşul ______________________ Judeţul______________ 

 

Telefon fix:                               Telefon mobil: 

 

 
 

Email: 

Locuinţa actuală este: 

 Proprietate personală   Închiriată 

 Nici una din cele de mai sus. Descrieţi: _________ 

___________________________________________ 

De cât timp locuiţi la această adresă? 

________________________________________ 
 
Dacă locuiţi la această adresă de mai puţin timp 

de doi ani, vă rugăm să precizaţi următoarele: 

Adresa precedentă: 

____________________________________________

__________________________________________ 

Locuinţa era: 

 Proprietate personală   Închiriată 

 Nici una din cele de mai sus. Descrieţi: _________ 

___________________________________________ 

 
Cât timp aţi locuit la această adresă? 

________________________________________ 
 
Aţi deţinut vreodată o locuinţă proprietate personală? 

 Nu   Da    

Dacă da, precizaţi când şi pentru cât timp aţi deţinut 

locuinţa, ce fel de locuinţă era şi motivul pentru care 
nu o mai aveţi: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

De cât timp locuiţi în această localitate? ___________ 

Unde aţi locuit înainte? _________________________ 

Motivele pentru care v-aţi mutat: _________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



 

 

 
SUNT DE ACORD SĂ EFECTUEZ ORELE DE MUNCĂ VOLUNTARĂ             Da             Nu 

3. SITUAŢIA LOCUINŢEI ACTUALE 

 

Numărul de camere (încercuiţi) 1 2 3 4 5       _____ (specificaţi alt număr) 

Încăperile pe care le aveţi în folosinţă proprie (marcaţi cu x):  

 Sufragerie  Dormitoare  1   2   3       Bucătărie     Baie      Alta (vă rugăm descrieţi) ____________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Încăperile pe care le aveţi în folosinţă comună: 

 Sufragerie  Dormitoare  1   2   3       Bucătărie     Baie      Alta (vă rugăm descrieţi) ____________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Dacă locuinţa dvs. este închiriată, care este valoarea ratei lunare?  ________________ lei / lună 
(Vă rugăm să ne prezentaţi o copie a contractului de închiriere sau o copie a ultimei chitanţe de plată a chiriei sau o 
declaraţie a proprietarului locuinţei prin care se atestă valoarea chiriei lunare şi faptul că aţi închiriat locuinţa acestuia) 
 

Numele, adresa şi telefonul proprietarului locuinţei:____________________________________________  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Descrieţi pe scurt condiţiile în care locuiţi şi starea locuinţei etc. 

felul: casa, ap., garsonieră etc ____________________________________________________________ 

utilităţi existente: wc, apă, canal, electricitate _____________________________________________ 

suprafaţă, ________________________________________________________________________________ 

nr. de locatari, ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

De ce consideraţi că aveţi nevoie de o locuinţă ridicată în cadrul proiectului nostru? __________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

De unde aţi aflat de asociaţia Casă Dragă Casă?  __________________________________________________ 
 

4. INFORMAŢII DESPRE LOCUL DE MUNCĂ 

 

Soţul Denumirea şi adresa angajatorului Funcţia Nr. de ani 

munciţi 

Salariu net 

    

Soţul Denumirea şi adresa angajatorului Funcţia Nr. de ani 

munciţi 

Salariu net 

    

    

Dacă aveţi acest loc de muncă de mai puţin de doi ani, completaţi următoarele informaţii: 

Denumirea şi adresa angajatorului precedent Funcţia Nr. de ani 

munciţi 



 

 

   

   

                   Soţul         Soţia 
Sunteţi angajat(ă) cu normă întreagă şi cu carte de muncă?  Da  Nu   Da  Nu 

Sunteţi angajat(ă) în regim de colaborare?    Da  Nu   Da  Nu 

Aveţi şi un alt loc de muncă?      Da  Nu   Da  Nu 

Dacă da, vă rugăm să precizaţi numele şi adresa angajatorului, felul muncii şi nivelul salariului:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. VENITURI ŞI CHELTUIELI 

Dacă aveţi şi alte venituri lunare care nu sunt specificate în adeverinţa de salariu, vă rugăm să le specificaţi: 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să specificaţi cheltuielile lunare ale familiei dvs.: 
 

 

 

 

 

 

 

6. BUNURI PERSONALE 

 
Vă rugăm să precizaţi dacă deţineţi în proprietate: 

 
Frigider      Da     Nu            Aragaz      Da     Nu        Maşină de spălat     Da     Nu 

TV             Da     Nu                     Calculator   Da     Nu       Autoturism              Da     Nu 

Teren intra / extravilan  Da  Nu  Suprafaţa şi locaţia ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Apartament / Casă  Da  Nu  Vă rugăm descrieţi ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

7. DATORII 

 

Dacă aveţi datorii sau rate lunare de achitat pentru credite contractate sau pentru diverse produse 

achiziţionate, vă rugăm să precizaţi următoarele: 
 

Numele băncii sau al societăţii de credit: _______________________________________________________ 
Valoarea creditului ___________________ Perioada de rambursare _______ Rata lunară _______________ 

Altele___________________________________________________________________________________ 

 
Dacă aţi avut datorii sau rate lunare neachitate pentru credite contractate sau pentru diverse produse 

achiziţionate, vă rugăm să precizaţi perioada restantă sau motivele pentru care nu aţi plătit.  
________________________________________________________________________________________ 

Tipul venitului  Soţul Soţia Alţi membri 

Salariu net (in mână)    

Dobânzi bancare    

Chirii, agricultură 

 

   

Alocaţie pt. copii    

Pensie alimentară    

Altele    

TOTAL    

Felul Cheltuielii  Suma 

Utilităţi (întreţinere, electricitate, gaz, lemne etc.)  

Alimente, medicamente  

Rate (prod. electrocasnice, maşină etc.)  

Altele (agricultură, şcoală, haine, hobby etc)  

TOTAL  

 

 



 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

8. DECLARAŢII PERSONALE 

                                                                                                                                                                                                       

    Soţul                   Soţia 

a. Deţineţi vreo datorie din cauza unei hotărâri judecătoreşti pronunţată împotriva dvs.?  Da   Nu       Da   Nu 

b. Aţi deţinut vreo proprietate care v-a fost confiscată în ultimii 7 ani?    Da   Nu       Da   Nu 

c. Aţi fost implicat(ă) în vreun proces civil / penal în ultimii 7 ani?    Da   Nu       Da   Nu 

d. Sunteţi implicat(ă) în prezent în orice fel de proces civil / penal?    Da   Nu       Da   Nu 

e. Aţi fost vreodată evacuat(ă) din locuinţă printr-o hotărâre judecătorească?   Da   Nu       Da   Nu 

f. Aveţi de plătit pensie alimentară pentru un copil?      Da   Nu       Da   Nu 

 

Răspunzând „Da” la oricare din întrebările de mai sus nu înseamnă că veţi fi automat descalificaţi.  Totuşi, dacă 

răspunsul dvs. este „Da” la oricare din aceste întrebări, vă rugăm să folosiţi spaţiul de mai jos pentru a ne da 
mai multe detalii. 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Starea de sănătate a familiei şi a persoanelor aflate în întreţinere: 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
Religia şi naţionalitatea membrilor familiei: 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

Declarăm că am răspuns adevărat la toate întrebările din acest formular şi nu am ascuns nici un 
fapt sau lucru care ar putea influenţa în orice fel selecţia în programul de obţinere a unei locuinţe. 

 
NOTĂ IMPORTANTĂ:  Vă rugăm să anexaţi următoarele documente: 
 

 adeverinţe de salariu sau copie după contractul de muncă 

 copie după primele şi ultimele 2 pagini din cartea de muncă 

 copie după buletin/carte de identitate (de la toţi membrii familiei care au acest act) 

 copie după certificatul de naştere/casatorie al tuturor membrilor familiei (soţ, soţie şi copii) 

 declaraţie pe propria răspundere de venit 

 declaraţie pe propria răspundere de proprietăţi aflate în posesia familiei (terenuri, case, 
apartamente, maşini, acţiuni, firme etc) împreună cu valoarea estimată a acestora 

 recomandare făcută de preotul/pastorul de care aparţin membrii familiei 

 daca staţi în chirie o copie a contractului de închiriere sau o copie a ultimei chitanţe de plată a 
chiriei sau o declaraţie a proprietarului locuinţei prin care se atestă valoarea chiriei lunar 

 alte documente care sa ateste starea/situatia familiei dvs. 
 
 
 
 



 

 

 
 

POVESTEA FAMILIEI (vă rugăm descrieţi mai jos în detaliu cum ati ajuns să solicitaţi o locuinţă): 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Semnătura solicitanţilor: 

 
Soţul _______________________________________  Data _____/_____/__________ 

 
Soţia _______________________________________  Data _____/_____/__________ 

 
 


