
 

 

 
_______________________________________________    
(denumirea completă a societăţii) 

Data____________. 
Nr______________ 

Telefon ______________________________________ 
Cod fiscal ____________________________________ 
Sector de activitate____________________________ 
Forma de proprietate__________________________ 
(majoritar de stat/privat) 
Numar angajati ______________________________ 

 

 
ADEVERINŢĂ  DE  VENIT solicitant ; sot/sotie solicitant ; co-imprumutati 

 
      Societatea  ______________________.____________________________.  cu sediul în localitatea 
______________________________, str. ________________________________., nr. ________. sectorul (judeţul) 
______________________., Registrul Comerţului nr____________________, adeverim prin prezenta faptul că 
domnul(doamna) __________________________________________________________________________., 
legitimat/a cu CI/BI seria ___, nr. _______, CNP _______________ de profesie __________________________.este 
salariat(ă) în unitatea noastră, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată de la data de 
________.____________/determinata de la data de__________până la data de ______, avand o vechime totala in 
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*** 

   

*  (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 :   ________________________________                                                                                         
                              ________________________________ 
               Plata chenzinei a II-a se va face la data de  ______________________________________. a lunii. 
 Am luat cunoştinţă de angajamentul de plată de mai jos şi suntem de acord, ca în caz de neplată, să 
efectuăm reţinerile solicitate şi să le virăm în contul indicat de SC IFN FORTUNA LEASING SA. 
 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. 
 

DIRECTOR GENERAL  
(Numele şi prenumele în clar)      ______________________ 
(Semnătura şi ştampila)         

DIRECTOR ECONOMIC 
(Numele şi prenumele în clar) _________________ 
(Semnătura şi ştampila) 
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