Angajator:…………………………………………………...
Adresa ………………………………….……….……………
Localitate ………………., judeţ/sector ……………………..
Nr.inreg.Reg.Com(Nr.aut)……../……../…………….………
Cod fiscal: ………………..Cod CAEN………………..…...
Tel./Fax: …………….. E-mail: …………..............................
Nr. …………. data ……………….

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că Dl./Dna ………….......................….……………………………………..
cod numeric personal
este angajatul nostru cu contract de
muncă pe durată determinată/nedeterminată pana la data de
în funcţia de ………………………………….. având un venit lunar net de/peste
lei/lună .
La data eliberarii adeverintei solicitantul se află/nu se află în perioada de preaviz.
Salariul net este/nu este grevat de popriri în suma de
lei
Mentionăm că societatea se află/nu se află în procedura de lichidare/faliment/restructurare.
Se eliberează prezenta spre a-i servi la C.A.R. DUCTILCORD I.F.N., în vederea
înscrierii/contractării/garantării.
Ne asumăm intreaga responsabilitate cu privire la datele mentionate în prezentul document si
confirmăm ca persoanele semnatare ale prezentei adeverinte angajează raspunderea noastră cu privire la
realitatea informatiilor cuprinse în prezenta.
(Director economic /
Nume şi prenume (Director/Administrator),
Nume şi prenume Contabil sef),
...................................................................
........................................................................
Functia ....................................
Functia ...............................................
Semnatura.............................
L.S
Semnatura...............................
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