
-------------------------                                                                                                                                                         Data………………. 

denumirea completă a societăţii)                                                                                                                                   Nr………………… 

 
Telefon …………………. 

Cod fiscal ………… 

Sector de activitate………………… 

Forma de proprietate………………………… 

(majoritar de stat/privat) 

Numar de angajati ……………………………… 

 

ADEVERINŢĂ DE VENIT 

 

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

........., sectorul (judeţul) ......................., Registrul Comerţului 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 .........…........../determinată de la data de…………..până la 

data de ……………, având o vechime la prezentul loc de munca de.........., în funcţia 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 (de exemplu : 

diurne, sporuri, prime ,stimulente, comisioane, etc)*** 

   

* (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 venitul: LEI/VALUTA 

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

 

In anul fiscal precedent 20...... a realizat urmatoarele venituri cumulate : 

Venit brut 

cumulat 

Deduceri 

personale 

cumulat 

Alte deduceri 

cumulat 

Venit baza de 

calcul 

cumulat 

Impozit 

cumulat 

Venit realizat 

cumulat (net) 

Numar luni 

lucrate an 

precedent 

       

 

Veniturile din diurne, aferente anului fiscal precedent 20.., au urmatoarea valoare cumulata: 

Venit realizat cumulat (net) Numar luni cu diurna 

  

 

Domnul/Doamna ……………………………., salariat(ă) în unitatea noastră, a beneficiat/ nu a beneficiat in ultimul an 

calendaristic de  crestere salariala in suma bruta de: 

 ……………..…,  in baza actului normativ numarul.............................. din data de ................ 

…………………,  in baza actului normativ numarul.............................. din data de .................  

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

semnatare ale prezentei adeverinţe angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în prezenta. 

 

Semnăturile Reprezentanţilor Companiei* 
Nume în clar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Funcţia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Semnătura: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Nume în clar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Funcţia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Semnătura: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

* Persoane autorizate: Administrator Societate, Director General, Director Economic, Contabil Şef, Director Adjunct, Director 

Financiar, Director Resurse Umane, Şef Serviciu departament contabilitate sau altă persoană care are drept de angajare 

patrimonială.  



 

 

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ 

 

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

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

nr…………., bl………………, sc………………,ap………., sector/judeţ ……………………………….., telefon 

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

………………, cod numeric personal …………………………., în calitate de (funcţia) ………………………….., la 

societatea ………………………… consimt, în calitate de imprumutat / sot/sotie imprumutat / co-imprumutat / garant la 

contractul de credit ce se va încheia de domnul(doamna)……………………….cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 

SA-Sucursala/Agenţia ………….. să se reţină din veniturile mele lunare sumele necesare pentru achitarea ratelor şi a 

dobânzilor corespunzătoare contractului de împrumut al titularului 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. 

 

În 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 adeverinţă de salariu, în aceeaşi formă cu aceasta, emisă şi semnată de reprezentanţii 

autorizaţi 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 ……………………………… 

 

 

Spaţiu rezervat exclusiv BRD 

 

 
Informaţii verificate de : 

Funcţie Nume şi prenume Semnătura Data Persoana care a confirmat din partea societăţii 

     

     

 

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


