Angajator...............................................................................................................................................................
(Denumirea completă a unităţii, inclusiv forma juridică)

Cu sediul în ............................................................., str. .....................................
Număr de angajaţi.............
Telefon...............................
Fax................................
Cod Fiscal ....................... sector de activitate.......................................................
Nr.............Data..............................

Adeverinta de venit
Societatea comercială (Instituţia Publică)...................................................................................... cu
sediul în ............................................, str. ........................................., Nr. ........., Bl. ......., Ap. ....., Jud.
.........................., Tel .........................................Fax ........................ Cod Fiscal..........................., adeverim
prin prezenta că dl/dna ................................................................. CNP ........................................, este angajat
al societăţii noastre, cu contract încheiat pe durata nedeterminată de la data de .........................../determinată
de la data de ........................ până la data de ........................, cu o vechime în muncă de .........luni/ .........ani cu
functia de ...............................................................................................
Salariul net lunar realizat în ultimele 3 luni (fără prime, ore suplimentare sau alte drepturi băneşti
neprevăzute în contractul de munca):
PERIOADA

Luna……………
Anul…………….

Luna………… Anul……………..

Luna……… Anul……………

Salariul lunar net (in lei)

Salariul net lunar este grevat de urmatoarele reţineri(natura reţinerii) .........................................................
Salariatul beneficiază de bonuri de masa: DA □

NU □

Prezenta adeverinţă s-a eliberat dlui / dnei .........................................................................................pentru a
îndeplini calitatea de împrumutat / girant la C.A.R. C.F.S. Savinesti I.F.N .
Anexăm
prezentei
Raportul
per
salariat
din
Revisal
al
......................................................................... CNP ........................................... .

angajatului

nostru

In cazul aprobării şi încheierii contractului de împrumut, dacă C.A.R. C.F.S Săvineşti I.F.N. ne
comunică nerambursarea parţială sau totală a uneia din rate, ne obligăm ca, fără îndeplinirea altei formalităţi,
să reţinem şi să virăm în contul nr. RO69 RNCB 0196027795520001 deschis la BCR, sumele comunicate,
respectiv rata, dobânzile şi penalităţile aferente, datorate de angajatul nostru până la achitarea integrală a
debitului. De asemenea, ne obligăm să transmitem, dacă este cazul, debitul, împreună cu documentele
menţionate în unitatea la care se va transfera salariatul.
Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate în prezentul document şi în
Raportul per salariat din Revisal – anexat şi confirmăm că persoanele semnatare ale acestei adeverinţe
angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în prezenta şi sunt
autorizate să reprezinte în mod egal societatea.
Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

.........................................

..............................................

Funcţia ............................

Funcţia .................................

Semnătura .......................

Semnătura.............................

C.A.R. C.F.S. Savinesti I.F.N.

Tel: 0233/665 448

www.carsavinesti.ro

