EMPLOYMENT AND INCOME CERTIFICATE/
Adeverință de venit

No./Nr :

Date/Data:

Employer’s name/

Line of business/
Sector de activitate:

Societatea:

Trade Register no./

NIP/

No. of employees/

Nr. Registrul Comertului :

Cod fiscal:

Nr. angajați:

District, County/

Employer’s headquarter/

Bld/

No./

Str.

Sector, Județ :

Adresă angajator, Localitate:

Nr. :

Ent/
Sc. :

Bl. :

Apt/
Ap :

Position, Department/

Liaison Person/

Funcția, Departament:

Persoană de contact:

Phone no./

Extension/
Interior:

Telefon:

Fax:

Workstation phone no./

E-mail:

Telefon punct de lucru:

The Company/

by its legal representatives, hereby certiﬁes that /

Societatea:

prin reprezentanții săi legali, adeverim prin prezenta că

ID no./
CNP:

Mr. or Mrs./
Dl. sau Dna:

Has been employed

starting with / este salariatul
nostru din data de :

based on employment agreement for/

având contract de muncă pe perioadă:

definite time, since/

undetermined period/

until/

determinată din data:

nedeterminată

Current position /

până la data:

with a total seniority of/

department/
departamentul:

în funcția de :

NET INCOME RECEIVED IN THE LAST
3 MONTHS (GBP) IS /

SALARIUL LUNAR NET
ÎNCASAT ÎN ULTIMELE 3 LUNI(GBP) ESTE DE:

The last 3 months /

Month/ Luna

Ultimele 3 luni

years/

cu o vechime de muncă de:

Month/ Luna

ani

Month/ Luna

Net monthly salary (GBP)/
Salariul lunar net (GBP)

Other monthly permanent
income * (GBP)/
Alte venituri lunare
cu caracter permanent* (GBP)

*as mentioned in the Employment agreement/*menționate în Contractul de Muncă

Net average income paid for the previous year,
as declared at the fiscal authorities (GBP)/

If the employee hasn't realized any income, please mention the reason /
În cazul in care angajatul nu a realizat venit vă rugăm precizați motivul

Venitul net lunar mediu aferent anului anterior, asa cum a fost declarat
autoritatilor fiscale a fost de (GBP) :

Salary is subject to execution /

The fee is paid out monthly on/

Salariul este grevat de rețineri lunare

Plata drepturilor salariale se face lunar in data de:

If yes, the amount is

No/
Nu

On the grounds of/

GBP

Dacă este grevat, reținerea este în valoare de:

Yes/

Da

Natura reținerilor:

The employee/

is on the list of restructured jobs or advance notice or job probation/

is not /

The employer/

is in the state of liquidation, bankruptcy, restructuring procedure/

is not /

Salariatul :

Societatea :

este înscris pe lista locurilor de muncă restructurate sau preaviz sau perioada de probă

este în procedură de lichidare, faliment, restructurare

nu este

nu este

WE TAKE FULL RESPONSIBILITY REGARDING THE INFORMATION PROVIDED IN THIS DOCUMENT AND WE CONFIRM THAT THE SIGNATORIES OF
THIS CERTIFICATE ENGAGES THE LIABILITY OF OUR COMPANY REGARDING THE REALITY OF INFORMATION / NE ASUMĂM ÎNTREAGA RESPONSABILITATE
CU PRIVIRE LA DATELE MENȚIONATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT ȘI CONFIRMĂM CĂ PERSOANELE SEMNATARE ALE PREZENTEI ADEVERINȚE ANGAJEAZĂ RĂSPUNDEREA
SOCIETĂȚII NOASTRE CU PRIVIRE LA REALITATEA INFORMAȚIILOR PREZENTATE.
Name and surname /

Name and surname /

Nume si prenume

Stamp /

Nume si prenume

Ștampilă

Position/
Funcția

Position/
Funcția

Signature/
Semnătură

Signature/
Semnătură

This certiﬁcate of income is valid for 1 month of its issuance date.
Adeverința de venit este valabilă 1 lună de la data emiterii.

Phone no./
Telefon:

NOTE : All headings of this document must be ﬁlled-in.
NOTĂ : Toate rubricile incluse în prezenta trebuie completate obligatoriu.

+4031.9005

Fax: +40 312 293 000

Email: salut@credius.ro

