
CASA DE AJUTOR RECIPROC PIM I.F.N, cod fiscal 4406967,  

Str. Banatului nr.9, ap.4, Sibiu, tel/fax: 0269-215619, e-mail: carpimsibiu@yahoo.com 

 

ADEVERINȚĂ DE VENIT – GIRANT 
Nr._________ din data _______________ 

 

Societatea _______________________________________, CUI ___________________________, 

tel:______________________, fax:___________________ cu sediul în _________________________ str. 

_____________________________, nr._____, bl._____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. 

______________________, reprezentată de dl.(d-na) ____________________________________ în 

calitate de ______________________________ adeverim prin prezenta că:  

Dl.(D-na) __________________________________, CNP _______________________________ 

este salariatul nostru din data de ____________________, angajat pe durata _________________________, 

în funcția de ________________________________ . 

Venitul lunar net pe ultimele trei luni este de : 

1. Luna _________________ venit net ___________________ lei. 

2. Luna _________________ venit net ___________________ lei 

3. Luna _________________ venit net ___________________ lei. 

Venitul este/ nu este grevat de următoarele rețineri: _______________________________ . 

 

 DIRECTOR              DIRECTOR ECONOMIC 

    ( numele în clar și semnătura)                                      ( numele în clar și semnătura) 

____________________________                                       __________________________ 

Ștampila 

*Vă rugăm să atașați și extrasul REVISAL* 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ANGAJAMENT DE PLATĂ 

GIRANT 

 

Subsemnatul(a) __________________________________________ domiciliat(ă) în ____________ 

str. _________________________ nr. ___ bl. ___ sc.___ ap.___județul_________________________ 

telefon_______________________________, născut în loc._________________________, 

jud.____________________ la data de____________, posesor(oare) al B.I/C.I seria _____ nr. ___________ 

eliberat de _____________________ la data de ________________, având CNP 

___________________________________, fiul lui ___________________ și al _________________ prin 

prezenta mă angajez față de C.A.R. PIM I.F.N. să achit ratele corespunzătoare contractului de împrumut 

nr.______ din data de ______________ al numitului __________________________________________ 

încheiat cu aceasta, până la achitarea integrală a împrumutului. 

În cazul în care îmi voi schimba locul de muncă pe perioada contractului, mă oblig ca în termen de 3 zile 

de la prezentarea la noul loc de muncă să informez C.A.R. PIM I.F.N. și să depun la aceasta o nouă 

adeverință de venit, semnată de reprezentanții autorizați ai noului angajator. 

Declar că sunt de accord și autorizez C.A.R. PIM I.F.N.(înregistrată sub nr.4752 din registrul de evidență 

a operatorilor de date personale) în mod express să consulte, să obțină, să prelucreze, să stocheze în evidențe 

proprii precum și să transmită la/de la un birou independent de credit, federația la care este afiliată sau o altă 

casa de ajutor reciproc(CAR)din cadrul acesteia, orice fel de date cu caracter personal înregistrate pe numele 

meu, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001 și Regulamentului UE nr.679/2016.Cunosc cș am 

dreptul de acces, dreptul de a corecta datele mele personale, dreptul de opoziție și dreptul de a fi informat de 

către CAR conform legilor sus-menționate. 

Dau prezenta cunoscând prevederile art.476 Cod Penal privind falsul în declarații. 

 

Numele și prenumele ________________________________ Semnătura________________ 

 

Dat în fața mea, 

Nume, prenume _______________________________ Semnătura _______________ angajatului CAR. 


