
         Nr.inregistrare: _____________ Data: _________ 
 

Denumirea completa a institutiei: __________________________________________ 

CUI_____________, Nr.Reg.Comertului__________________ 

 

Adresa Sediu Social: str._________________________Nr______  bl ._____ap._______localitate_______________________ 

judet/sector_____________Tel/fax sediu social:__________________/__________________ 

 

Adresa punct de lucru: str._________________________Nr______  bl ._____ap._______localitate_______________________ 

judet/sector_____________Tel/fax sediu social:__________________/__________________ 

 

Sector activitate: _________________________________________________________________, Numar salariati:______________ 

 

Persoana de contact:  _________________________________________, Functia persoana de contact:______________________ 

ADEVERINŢĂ DE VENIT 

 

SC ___________________________________ , prin reprezentantii legali, certificam prin  prezenta că  

domnul(a)_____________________________________, CNP ________________________ este angajat(ă) din data de (ziua/ 

luna/anul) ____/_____/______avand in momentul de fata contract de muncă pe perioadă nedeterminată/determinata (data 

expirarii ___/____/____), iar în prezent îndeplineşte funcţia de ___________________________________________, avand un venit 

net lunar de : 

Luna/An 

(se vor completa cu luna/anul aferente ultimelor 3 venituri 

platite) 

______/____ ______/____ ______/____ Moneda 

Salariul de incadrare     

Venit salarial net lunar *     

Tichete de masa (se va completa contravaloarea in lei a tichetelor 

de masa incasate in luna respectiva)    

    

Norma lunara de hrana     

Diurne     

 

Salariatul a incasat anul anterior tichete de masa: Da     Nu. 

 

Venitul net lunar mediu realizat din   norma de hrana, obtinut in anul anterior, este de ____________ LEI 

 

Venitul net lunar mediu realizat din diurne, obtinut in anul anterior, este de ____________ LEI/EUR/USD  

 

In situatia in care angajatorii nu au obligatia legala de depunere a fisei fiscale la Administratia Financiara/de punere la 

dispozitie a fisei fiscale, venitul  salarial  net lunar   mediu realizat in anul anterior a fost de _______________ LEI/EUR/USD  

 

Societatea: 

este :       în curs de lichidare          Da     Nu           insolventa  Da     Nu          restructurare  Da     Nu. 

este cotata la Bursa:                        Da    Nu. 

este o companie multinationala:    Da    Nu. 

 

Salariatul: 

 este /  nu este în perioadă de probă;            este /  nu este înscris pe lista de locuri de muncă restructurate /preaviz; 

 nu înregistrează/  înregistrează reţineri în sumă lunară de _____________ (motivul acestor reţineri fiind ________ 

_________________________________________________________________________________________________) 

 

Ne obligăm/nu ne obligam să informăm Banca Comercială Carpatica în scris, în cazul în care intervin modificări în contractul 

de muncă al salariatului nostru (desfacerea contractului de muncă, pensionare, transfer, schimbarea functiei detinute etc.). 

Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la datele mentionate in acest document si confirmam ca persoanele semnatare ale 

acestei adeverinte ne reprezinta legal si  angajeaza raspunderea noastra cu privire la realitatea informatiilor cuprinse in prezenta. 

Prezenta adeverinţă are valabilitate 30 zile de la data eliberării. 

 

Functia **           ________________________                                               Functia **         _____________________ 

      

Nume, prenume    ________________________                    L.S.                        Nume, prenume     _____________________ 

 

Semnatura          ________________________                                                    Semnatura          ________________________ 

                                                                                      (ștampila societatii) 

 

 

 

*fara tichete de masa/ norma de hrana/retineri din salariu, care vor fi completate in rubrica dedicata 

**se va completa de catre persoanele abilitate sa reprezinte societatea 


