Denumire angajator __________________________________________________
Adresă sediu ________________________________________________________
Tel. _____________ Fax______________ Reg. Com. __________________
CUI _______________ Societatea este în procedură de lichidare, faliment sau
restructurare □DA □NU

ADEVERINŢĂ DE SALARIU
Nr. ________ Data __________________
Prin prezenta se adevereşte că Dl/D-na________________________________, legitimat(ă) cu BI/CI seria
______, nr. ______________, eliberat de __________________ la data de _______________ CNP
_______________________________ , cu domiciliul în localitatea _________________________, str.
__________________________________, nr. ____, bl. ______, sc. _____, ap. _____, judeţ/sector
____________________, este salariat(ă) în cadrul unităţii noastre în funcţia de __________________________,
cu contract de muncă pe perioadă:
•nedeterminată începând cu data de ____________________;
•determinată începând cu data de _____________________ până la data de ____________________ în funcţia
de __________________________. Vechimea la actualul loc de muncă este de ________ani şi_____luni.
Venitul lunar net realizat în ultimele 3 luni este de:
Lună/an*

Salariul lunat net încasat (Lei)**

Salariul lunar brut conform contract de muncă (Lei)***

1.___/______
2.___/______
3.___/______
* Luna 1 este cea mai recentă. ** Se va completa salariul lunar net şi alte venituri cu caracter de permanenţă (sporuri, comisioane din vânzări)
conform contract individual de muncă/ carte de muncă/ contract colectiv de muncă sau orice act oficial care reglementează activitatea
salariatului în cadrul societăţii. NU se include în salariul lunar net venituri care nu sunt încasate lunar, având caract er ocazional (de exemplu:
prime anuale/trimestriale). *** Se va completa salariul lunar brut, inclusiv sporurile permanente menţionate în contractul individual de muncă
sau în cartea de muncă.

Angajatul beneficiază lunar de : □ tichete de masă □ normă de hrană în valoare de: __________ Lei
Menţionăm că la data prezentei veniturile nete ale salariatului(ei) sunt/ nu sunt afectate de rate
datorate, sume garantate în calitate de girant, popriri şi alte datorii în sumă totală de _____________ Lei.
Apreciem că salariatul(a) poate îndeplini calitatea de împrumutat/girant într-un dosar de credit.
La data emiterii prezentei adeverinţe, angajatul nu figurează pe nicio listă cu angajaţi ai subscrisei
care urmează a fi disponibilizaţi în următoarele 6 luni. Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la
datele menţionate în acest document şi confirmăm că persoanele semnatare ale acestei adeverinţe angajează
răspunderea noastră cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în prezenta. S-a eliberat prezenta
adeverinţă pentru a-i servi pentru un imprumut.

Nume, Prenume reprezentant legal

Funcţie

Semnătură

L.S.

