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S.C./Instituţia ______________________  

Str,____________ nr. __ . Localitatea. Judeţul 

Tel: ________________ Fax:___________________  

 
 

Nr. de înregistrare: _____________________________ 

 
 

ADEVERINŢĂ 

pentru perioada 01.01.2011 - ............. 2013 

 
 

            Prin prezenta se atestă că dl./d-na.  _____________________________ , domiciliat(ă) în 
 ______________ , str. _____________ , nr. _________ , bl. _____________ , ap. _________, sect. _____ , 
judeţul__________ , posesor/posesoare al/a BI/CI, seria ________ , nr. ________ , eliberat de ________ la 
data de __________ CNP ________________________________ , a   fost    angajatul(a)    
societăţii/instituţiei ________________,    cu    sediul   în  _______ _______________, în baza: 

- contractului individual de muncă cu normă întreagă/cu timp parţial de --------------
 ore/zi,  încheiat pe durată determinată/nedeterminată, în funcţia de -----------------------------------------------
- , în perioada  ________________________________ . 

. 

. 

. 

- actului administrativ de numire în funcţia de ______________________________ , pe durată 
determinată/nedeterminată,  cu normă întreagă/cu timp parţial de ___________________ ore/zi, în 
perioada ___________________________________ . 
 . 
 . 
 . 

In perioada 01.01.2011 - ________________ au intervenit următoarele modificări în executarea 
contractului individual de muncă / raportului de serviciu (modificarea funcţiei, suspendarea etc.): 
 

 
Nr. 
crt 

Angajatorul  
persoană juridică 
sau fizică 

Mutaţia 
intervenită 

anul Meseria  sau 
funcţia  şi locul 
de muncă cu 
condiţii 
deosebite 

Salariul de 
bază lunar 

Denumirea 
angajatorului 
nr. şi data actului 
pe baza căruia se 
face înscrierea 

Parafa şi 
semnătura 
persoanei care 
face înscrierea 

luna 

ziua 

        

 
 
Începând cu data de ______________ , contractul individual de muncă / raportul de serviciu al 

domnului/doamnei ___________________ a încetat în baza prevederilor art. ______ , alin. ____ lit. ___ din 
_______________________________ . 

 

Contractul individual de muncă a fost înregistrat în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor şi 
transmis la ITM. Anexăm fila din Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor privind pe domnul/doamna 
___________________________________________________ . 

              În perioada ______________________ a avut ______ zile de absenţe nemotivate, ________ zile 
de concediu fără plată şi contractul individual de muncă / raportul de serviciu suspendat pentru ____ zile     
în     baza     prevederilor     art. _____________ ,     alin, ___________________________________      
lit._     din ______________________ . 

 
 Adeverim faptul că S.C./instituţia ______________ a constituit, reţinut şi virat toate contribuţiile 
datorate la bugetul consolidat al statului, atât pentru angajator, cât şi pentru angajatul __________________ 
. 

 

ANGAJATOR, 


