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FORMULAR pt. EVIDENŢA CREDINCIOŞILOR DIN PAROHIE 

 

 Iubiţi credincioşi din dorinţa de a cunoaşte credincioşii şi situaţia fiecărei familii 

din parohie, vă rugăm să completaţi cu atenţie prezentul formular:  

 Domiciliul:  

 localitatea _________________ strada ___________________ nr. _______ 

 Bloc ________, Scara _________ ap. ________ 

 Telef. ______________ mobil _______________ email _____________ 

 

 I. COMPONENŢA FAMILIEI  

  1. Capul familiei  

-   - Numele şi prenumele ________________________________ 

   - starea civilă ________________________________________ 

   - data şi locul naşterii __________________________________ 

   - studii absolvite ______________________________________ 

   - profesia şi locul de muncă _____________________________ 

   - domiciliul __________________________________________ 

   - religia _____________________________________________ 

 2. Membri familiei (soţie, copii) 

-  Soţie - Numele şi prenumele ________________________________ 

   - Starea civilă ________________________________________ 

   - Data şi locul naşterii __________________________________ 

   - Studii absolvite ______________________________________ 

   - Profesia şi locul de muncă _____________________________ 

   - Domiciliul __________________________________________ 

   - Religia _____________________________________________ 

  Copii (pt. fiecare se vor completa următoarele date, dacă nu ajunge spaţiul se va 

trece pe verso) 

   - Numele şi prenumele __________________________________ 

   - Data şi locul naşterii __________________________________ 

   - Ocupaţia ____________________________________________ 

   - dacă a făcut Prima Împărtăşanie, anul _____________________ 
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   - şcoala la care învaţă (dacă este elev) _______________________ 

   - dacă activează în cadrul bisericii?    DA     NU 

    dacă DA, în ce domeniu? ____________________________ 

    dacă NU, din ce motiv? _____________________________ 
 

 3. Alte persoane aflate în întreţinerea familiei 

-   - Numele şi prenumele ________________________________ 

   - Data şi locul naşterii __________________________________ 

   - Ocupaţia ______________________________________ 

 

 4. Situaţii deosebite în care se află membri familiei (bolnavi cronici, cu handicap, 

etc.)  

-   - Numele şi prenumele ________________________________ 

   - Data de când se află în această situaţie ____________________ 

   - Dacă sunt instituţionalizaţi, unde se află? ___________________  

 

II. OBSERVAŢII şi PROPUNERI cu privire la îmbunătăţirea activităţii în biserică  

 a). Program liturgic 

 b). Activitatea de gospodărire 

 c). Activitatea AGRU, Reuniunea Mariană, ASTRU, etc. 

 d). Activitatea Consiliului parohial  

 e). Alte probleme 

 

III. Consideraţi necesară vizita preotului în familiile din comunitate?      DA        NU  

 - dacă DA în care din zilele săptămânii şi între ce ore 

 - dacă NU - motivul 

Notă în situaţia schimbării domiciliului vă rugăm să comunicaţi noua adresă pentru a opera în evidenţa 

parohiei. Pentru observaţii şi propuneri vă rugăm să le notaţi pe verso-ul formularului. 

 

 

        Cu respect  

         Preot Valer Părău  
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