
Denumire unitate _________________________________________  

Adresa unității: Str. _______________________________________  
Nr. ____________, Bl. __________, Sc. __________, Ap. ________  

Localitate _______________________________________________  

Județ/Sector ____________________, Cod poștal _______________  
Telefon ________________, Fax ____________________________  

Nr. Înreg. Reg. Comerțului _________________________________  

Cod unic de înregistrare ___________________________________  
Societatea este în  procedură de lichidare, faliment sau restructurare?  

DA        NU  

Nr. Înregistrare _____________, din data _____________________  
 

ADEVERINȚĂ DE VENIT 

 
Prin prezenta se adeverește că Dl/D-na _____________________________________________, legitimat/ă cu BI/CI 

seria_______, numărul _________________, eliberat de __________________________________, la data de 

_____________, având CNP _________________________, cu domicilul în localitatea _____________________, 

str. _______________________________, nr _______, bl. __________, sc._________, et. _________ ap. _______, 

Județ/Sector _________________, cod postal _______________, este salariat/ă cu contract de muncă pe perioadă  

  nedeterminată, începând cu data de ____________________; 

  determinată, începând cu data de __________________, până la data de _________________. 

 

Numărul contractului de muncă fiind  ____________/______, în funcția de 

_________________________________, vechimea la actualul loc de muncă fiind de _________ ani și 

_______luni. 

 

Venitul lunar realizat în ultimele 3 luni este de: 

Luna Salariul net Tichete de 

masa(valoare) 

Diurna Alte venituri suplimentare cu caracter 

permanent încasate cu frecvență 

Total net 

încasat lunar 

Lunar Trimestrial Anual 

        

        

        

 Veniturile nete suplimentare includ: 

Ore suplimentare _______lei Norma de hrană_________lei Bonusuri/Prime/Stimulente________lei 

Altele _____________________________________ 

  

A fost angajat anul anterior în cadrul societății noastre: DA NU 

  

Venitul brut realizat în anul precedent a fost de __________lei, deducerile personale acordate au fost de 

__________lei, impozitul calculat și reținut a fost de ____________lei, iar venitul net a fost de 

_____________lei.(se va completa numai în situația în care prezenta adeverinţă nu este însoțită de documente 

(tip adeverinţă) care să certifice veniturile declarate autorităţilor fiscale, aferente ultimului an financiar 

ȋncheiat) 

 

Menționăm că la data prezentei veniturile nete ale salariatului/salariatei: 

Nu sunt afectate de rate datorate, sume garantate în calitate de girant, popriri sau alte datorii. 

Sunt afectate de rate datorate, sume garantate în calitate de girant, popriri și alte datorii, defalcate astfel: 

Rată lunară Popriri Alte datorii (precizați) 

   

   

 

Plata drepturilor salariale se face la data de ___________ a fiecărei luni. 

 

Prezenta  adeverinţă o semnăm în mod valabil, certificând corectitudinea informatiilor din prezentul document si că 

semnăturile date sunt ale persoanelor autorizate: 

 

Semnăturile persoanelor autorizate  

Nume și prenume 

______________________________ 

Nume și prenume 

______________________________ 

Funcția ______________________________________ Funcția ______________________________________ 

Semnătura ___________________________________ Semnătura ___________________________________ 

Ștampila ____________________________________  

 


