
SpaŃiu rezervat exclusiv BRD 

    

                                    

ADEVERINłĂ  DE  VENIT  
 

  Societatea  ......................................................  cu sediul în localitatea .............................. str. ................................. nr. ......... 

sectorul (judeŃul) ......................., Registrul ComerŃului nr……………………….., adeverim prin prezenta faptul că 

domnul(doamna) ..........................................................................., de profesie ……………………………..….este salariat(ă) în 

unitatea noastră, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată de la data de .........…........../determinata de la data 

de…………..până la data de …………… avand o, vechime totala in munca……..,, cu funcŃia de 

.................................................., la departamentul/compartimentul  ………………………………… având în ultimele 3 luni, 

venitul lunar net de : 
 

 LUNA …………… LUNA …………….. LUNA …………….. 

Salariul lunar net *    

Tichete de masa**    

Alte venituri lunare cu caracter 

permanent*** 

   

* (LEI/EUR) în moneda în care este înregistrat în contractul individual de muncă  

** contravaloarea in LEI a tichetelor de masa incasate in lunile respective  

*** venituri certe realizate lunar 
 

 Moneda in care se plateste salariul: LEI/VALUTA 
 

 Salariul este (nu este) grevat de următoarele reŃineri lunare :  …………………………………………                                                                                        

                       ………………………………………… 

             Plata chenzinei a II-a se va face la data de  ....................................... a lunii. 

  Am luat cunoştinŃă de angajamentul de plată de mai jos şi suntem de acord ca, în caz de neplată, să efectuăm 

reŃinerile solicitate şi să le virăm în contul indicat de bancă. 

  Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menŃionate în prezentul document şi confirmăm că persoanele 

semnatare ale prezentei adeverinŃe angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea informaŃiilor cuprinse în prezenta.  
 

DIRECTOR GENERAL  
(Numele şi prenumele în clar)        

(Semnătura şi ştampila) 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

(Numele şi prenumele în clar) 

(Semnătura şi ştampila) 

 
 

 
ANGAJAMENT  DE  PLATĂ 

 

  Subsemnatul , ………………………………………………….., născut la data de …………, fiul/fiica 

lui…………………………………, cu domiciliul în …………………………., str. …………………………………., nr…………., 

bl………………, sc………………, ap………., sector/judeŃ ……………………………….., telefon ………………………, posesor 

al B.I./C.I. seria ………, nr………………….., eliberat de …………………………., la data de ………………, cod numeric 

personal …………………………., în calitate de (funcŃia) ………………………….., la societatea …………………………, 

consimt să se reŃină din veniturile mele lunare sumele necesare pentru achitarea ratelor şi a dobânzilor corespunzătoare contractului 

de împrumut încheiat cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA – Sucursala /AgenŃia …………………….. şi mandatez 

Societatea Comercială ………………………………….. să  le vireze în contul BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, la 

prima cerere a sa, în caz de neplată, şi până la achitarea integrală a debitului. 

  In cazul în care îmi voi schimba locul de muncă pe durata derulării contractului , mă oblig ca în termen de 5 zile de la 

prezentarea la noul loc de muncă , să informez BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA şi să depun la BRD GROUPE SOCIETE 

GENERALE SA o nouă adeverinŃă de salariu, în aceeaşi formă cu aceasta , emisă şi semnată de reprezentanŃii autorizaŃi ai noului 

loc de muncă  şi un angajament asemănător acestuia. 

  Dau prezentul angajament  în două exemplare pentru a fi depuse la societatea ………………..şi la BRD GROUPE 

SOCIETE GENERALE SA. 

  Semnătura ………………………..     Data ……………………………… 
    

InformaŃii verificate de : 
 

FuncŃie  Nume şi prenume Semnătura Data  Persoana care a confirmat din partea 

societăŃii 

 

 

    

Notă : Acest document este valabil  60 de zile calendaristice de la data emiterii, cu excepŃia cazurilor  precizate de bancă 
 

      

(denumirea completă a societăŃii) 
Data………………. 

Nr………………… 

Telefon …………………. 

Cod fiscal ………… 

Sector de activitate………………… 

Forma de proprietate…………………………. 

(majoritar de stat/privat) 

Numar de angajati…………………… 

 


