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Adeverin]` de salariu 
ºi vechime în munc` 

 

                         Nr.  din data  
Persoan` de contact  
 

1. Informa]ii privind angajatorul  
Denumire  
Cod de Identificare Fiscalã                                         Registrul Comerþului nr.  

 

Adresã sediu social  
Strada                                                                  nr.                    bl.                      sc.                apt. 
Localitatea                                                   Judeþ/ sector                                Cod po[tal   
Telefon fix                                                                                         Mobil 

 

Tip companie            capital de stat         capital mixt              instituþie publicã  
                                capital privat românesc    capital privat strãin    multinaþionalã  

 

Principalul domeniu de activitate                                                                         Data înfiinþãrii 
Nr. angaja]i  
Societatea este în procedurã de lichidare, faliment sau restructurare   DA   NU 

  

 2. Informa]ii privind angajatul  
Nume  Prenume  
Cod numeric personal 

 
Funcþia   

Secþie/ Departament/ Marcã    Vechime la locul actual de muncã          ani      luni 

Vechime la locul anterior de muncã    ani     luni Cu întrerupere faþã de locul actual de     zile     luni 

  

Plata drepturilor salariale se face lunar la data de  [i   în cont bancar deschis la Raiffeisen Bank: 
 DA    NU 

Contractul de muncã este pe perioadã determinatã  NU     DA       Data expirãrii 
 

 3. Informa]ii privind venitul net al angajatului  
 Salariul net (f`r` prime, bonusuri) în ultimele 3 luni a fost de 
Luna 1. 2. 3. 
Venit net lunar total       
din care: comisioane din vânzãri 
încasate/ prime/ bonusuri 

      

        

Tichete de masã  DA   NU                          Valoare tichet de masã                 LEI 
 

Obþine venituri din comisioane din vânzãri  DA   NU  
Cre[tere venit faþã de anul anterior  DA   NU 

 

Motivul cre[terii       specializare    promovare    merite deosebite    lege specialã   
(obligatoriu)            renegociere    altul  
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Salariul este grevat de reþineri lunare     DA   NU  Suma lunarã a reþinerilor                         LEI 
Motivul reþinerilor (ex.: pensie alimentarã, ratã împrumut, CAR, poprire, alte reþineri legale)  
Angajatul este înscris pe lista de locuri de muncã restructurate/ preaviz   DA    NU 
Ne-au fost notificate cesiuni/ popriri ale drepturilor salariale  NU  DA  Suma lunarã             LEI 

 

 Contractul de muncã nu a fost suspendat în ultimele 6 luni [i nu este suspendat nici în prezent. 
 

 4. Informa]ii privind venitul brut al angajatului pe anul anterior 
 

   Venit brut angajat                          Anul                  Numãrul de luni lucrate  
 

Venit brut realizat   Venit Bazã de calcul    

Deduceri personale acordate    Impozit calculat [i reþinut   
             

|n cazul în care salariatul ob]ine venituri din categoriile de mai jos, v` rugãm s` prezenta]i într-o anex` 
sumele nete încasate în ultimele 12 luni: bonusuri/ comisioane din vânz`ri, diurne, bonuri de masã sau 
bonuri valorice, veniturile variabile încasate ca urmare a g`rzilor (pentru personal medical). 

 

Vã rugãm sã informaþi Raiffeisen Leasing în cazul în care înceteazã raportul de muncã cu angajatul.  
Ne asumãm întreaga responsabilitate cu privire la datele menþionate în prezentul document [i confirmãm 
cã persoanele semnatare ale prezentei adeverinþe angajeazã rãspunderea noastrã cu privire la 
corectitudinea informaþiilor cuprinse în prezenta.  

 

Prezenta adeverinþã se elibereazã pentru a fi utilizatã în scopul obþinerii unei finanþãri în leasing.  
 

 
    Reprezentant legal/ Funcþia *  Nume [i prenume            Semnãtura                  Data semnãrii  

    1.       
 

      2.   
 
   * Numele în clar [i semnãtura.                                                                            
   Persoane autorizate: Administrator Societate, Director General, Contabil 
ªef, Director Adjunct, Director Financiar, Director Economic, Director 
Resurse Umane, ªef Serviciu departament contabilitate   

 
 
 5. Acord angajat  

 

Subsemnatul(a)  
declar cã sunt de acord ca Societatea de leasing sã efectueze verificãrile pe care le considerã necesare 
în legãturã cu datele menþionate în prezenta adeverinþã. În acest scop, Societatea de leasing poate 
contacta persoanele [i instituþiile indicate în aceasta, la coordonatele de contact care sunt precizate în 
prezenta, pentru a confirma datele cuprinse în prezenta adeverinþã de salariu eliberatã în vederea 
obþinerii finanþãrii.  
 
 

 
                             
 

Data semnãrii Semn`tura 


