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Persoana de contact

         Datele Angajatorului

Adresa sediul social (str.,nr.,bl.,ap.)

Tel. Fix / mobil nr.         CUI            Tel fix / Fax punct de lucru

Tip angajator: capital mixt  institutie publica Marime   multinationala sector bugetar              sub 20 angajati

capital privat strain companie   20-250 angajati peste 250 angajati

Nota: Se completeaza o singura optiune Nota: Se completeaza o singura optiune 

Principalul domeniu de activitate al angajatorului

Numarul de angajati Societatea este in procedura de lichidare, faliment sau restructurare Data infiintarii

CNP

Functia Vechime la locul actual de munca ani luni Data angajarii la locul actual de munca

Angajatul se afla pe lista de disponibilizari NU DA

Contractul de munca este pe perioada determinata NU Data expirarii 

Declaram ca sunt indeplinite conditiile legale pentru angajarea pe perioada determinata  a angajatului. 
Pana la data emiterii prezentei Adeverinte, intre parti au fost incheiate, succesiv, cel putin doua contracte individuale de munca pe perioada determinata:DA        NU

Vechimea la locul anterior de munca ani cu intrerupere fata de locul actual, de:                   zile/luni

Plata drepturilor salariale se face  lunar la data de:                     si                         FunctiePozitie Personal calificat cu studii medii Functie de conducere
Personal calificat cu studii superioare Personal necalificat

Venit salarial net* in ultimele 3 luni a fost de:

Salariul net aferent incadrarii conform contractului de munca:                                  

Crestere fata de anul anterior NU DA

Motivul cresterii-OBLIGATORIU   Specializare    Promovare      Merite deosebite Lege speciala   Renegociere      Altul_________________

  NU Suma lunara a retinerilor RON

ANUL Numarul de luni lucrate

* Se va completa totalul veniturilor brute realizate aferent numarului de luni lucrate in anul anterior

Prezenta adeverinta se elibereaza pentru a fi utilizata in scopul obtinerii/garantarii unui credit bancar. 

Ne angajam sa colaboram cu Banca in vederea confirmarii informatiilor cuprinse in prezenta

Reprezentantul legal / Functia* Nume si prenume Semnatura

* Numele in clar si semnatura. Persoane autorizate: Administrator Societate, Director General.Contabil Sef, Director Adjunct, 

 Director Finanaciar, Director Economic, Director Resurse Umane, Sef Serviciu departament contabilitate 

   DA

DA

Raiffeisen Bank S.A. • Administraţia Centrală • Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucureşti • Cod postal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 

• E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • 

Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată in Registrul Public al ASF sub nr. 

PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate administrată în sistem dualist • Cod BIC 

RZBRROBU • Call Center: *2000, numar cu tarif normal în reţelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

ADEVERINTA DE SALARIU SI VECHIME IN MUNCA

  capital privat romanesc

NU DA

NR:                          DATA

capital de stat 

Sectie / Departament / Marca

DA

         Contractul de munca nu a fost suspendat in ultimele 6 luni si nu este suspendat nici in prezent.

Salariul este grevat de retineri lunare

Motivul retinerilor (ex.:pensie alimentara, rata imprumut, CAR, proprire, altele retineri legale)

Angajatul este inscris pe lista de locuri de munca restructurate / preaviz

Data

Ne-au fost notificate cesiuni/popriri ale  drepturilor salariale        NU                 DA                    Suma lunara                              RON

adeverinte angajeaza raspunderea noastra cu privire la corectitudinea informatiilor cuprinse in prezenta

Va rugam sa informati Banca in cazul in care inceteaza raportul de munca cu angajatul

Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la datele mentionate in prezentul document si confirmam ca persoanele semnatare ale prezentei

NU

Luna

Venitul salarial net
lunar total

Nume si prenume Angajat

Numele Companiei

Venit Salarial Net Angajat

din care (daca exista):
comisioane din vanzari 

incasate 

Venitul
brut realizat 

Deduceri personale acordate 

Venit Brut Angajat* 

Venit baza de calcul 

Impozit calculat si retinut 

Luna Luna

din care (daca exista):
prime / bonusuri / venituri 

variabile asociate salariului de 
baza 


