
                                                             
 

 

 

 

 

 

 

AADDEEVVEERRIINNŢŢĂĂ  DDEE  SSAALLAARRIIUU 

 

Societatea ............................................................................... cu sediul social în ......................, str. 

………………............ nr. ….., bl. ….., ap. ….., sector/judeţ ……..…… înregistrată la oficiul Registrului 

Comerţului sub nr. ………………………., cod fiscal/C.U.I. ............................., adeverim prin prezenta 

faptul că Dl./D-na................................................................., CNP ..............................., de profesie 

....................................... este salariat(ă) al(a) unităţii noastre din data de .............................. cu contract 

de muncă pe perioadă nedeterminată / determinată pana la data de .........................., în funcţia de 

.................................., la departamentul .............................., cu o vechime la actualul loc de munca 

de.......ani si ........luni. La data eliberarii prezentei are un salariu brut de încadrare de ........................... 

LEI, iar salariul lunar net realizat în ultimele trei luni pentru anul______ a fost de: 

Luna Salariul net (fara 

bonusuri, prime, etc) 

Venituri nete, altele decat 

salariul net 

Venituri din  

tichete de masa 

    

    

    

Veniturile nete, altele decat salariul net, realizate in aceste luni si mentionate mai sus provin din: 

......................................................................................................................................................................... 
(alte venituri precum: ore suplimentare, prime, bonusuri, diurne, stimulente, etc) 

Salariul este plătit astfel: avansul la data de ......... ale lunii si lichidarea la data de ......... ale lunii. 

Dl./D-na. beneficiază / nu beneficiază de tichete de masa de masă incepand cu data de .................. 

valoarea tichetului de masa fiind de .....  

 

In anul 20... (anul precedent), pentru perioada ............... a realizat urmatoarele venituri cumulate: 

Venit brut Venit net (fara 

bonusuri, prime, etc) 

Venituri nete, altele decat 

salariul net 

Venituri din  

tichete de masa 

    

 

Salariul este / nu este grevat de următoarele reţineri lunare (CAR, pensie alimentara, rate datorate, 

popriri, sume garantate in calitate de garant, alte reţineri legale in suma totala de:..................):  

Explicatie Valoare Totala Rata Lunara 

   

   
 

Prin prezenta ne obligăm sa informăm in scris Procredit Bank S.A. in cazul oricărei modificări intervenite in contractul de muncă al salariatului(ei) nostru 

(noastre).  

Prin prezenta declarăm că suntem de acord ca in caz de neplată, să efectuăm reţinerile solicitate şi să le virăm in contul salariatului(ei) nostru (noastre) deschis 
la Procredit Bank S.A. 

Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate in prezentul document şi confirmăm că persoanele semnatare ale prezentei adeverinţe 

angajează răspunderea noastră cu privire la corectitudinea informaţiilor cuprinse in prezenta. 
 

Nume şi Prenume ........................     Nume şi Prenume ........................ 

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

Semnatura ...................................      Semnatura ................................... 

 

 

................................................................................ 
(denumirea completă a societăţii) 

Tel. ………………........ Fax .…………................ 

Domeniu de activitate …………………………… 

Forma de proprietate ……………………….........  

Nr. Angajaţi ........................................................... 

Societatea este in procedura de lichidare sau 

faliment    DA              NU 

 
 

Nr. Ieşire ..................... 

 

Data ........................... 

L.S. 



                                                             
 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENT DE PLATA 

 

 

 

Subsemnatul_____________________nascut la data de ____________cu domiciliul in 

__________, str. ___________, bl. _____, sc. ___, ap.___, sector/judet_______, telefon____________, 

posesor al B.I./C.I. seria___, nr.___, eliberat de _________, la data de __________, cod numeric 

personal____________________, salariat al societatii_____________________, consimt sa se retina din 

veniturile mele lunare sumele necesare achitarii corespunzatoare a contractului de credit incheiat cu 

ProCredit Bank S.A. – Sucursala/Agentia____________si mandatez Societatea 

Comerciala_____________ ca in caz de neplata, sa le vireze in contul comunicat de Banca, la prima 

cerere a sa , pana la achitarea integrala a debitului. 

 In cazul in care imi voi schimba locul de munca pe durata derularii contractului de credit, ma oblig 

ca in termen de 10 zile de la incheierea noului contract de munca sa depun la ProCredit Bank S.A. – 

Sucursala/Agentia____________ un angajament de plata similar acestuia precum si  o noua adeverinta de 

venit in formatul acceptat de banca, emisa si semnata de reprezentantii autorizati ai noului loc de munca. 

 Prezentul angajament l-am semnat  azi, ___________, in doua exemplare avand aceeasi valoare 

juridica, unul pentru Creditor, iar celalalt exemplar pentru a fi inmanat societatii 

(angajatorul)________________________. 

 

 

 

 

 

 

Semnatura client/garant 

 

________________________ 

 


