
* Oferim Băncii dreptul incontestabil de a verifica datele cu privire la angajatul sus numit prin metode ce nu contravin Legislaţiei Republicii 

Moldova în vigoare. 

Anexa nr. 1.2 
Prezentul certificat este valabil 15 zile din data emiterii. 

CERTIFICAT 
ELIBERAT PERSOANEI FIZICE PENTRU PRIMIREA CREDITULUI LA BC „MOLDINDCONBANK” S.A 

 
Eliberat 

(Numele, Prenumele, Patronimicul, IDNO) 

Precum, că Dnul/Dna este angajat (ă) la serviciu permanent din «        » «                            » «           » pe un 

termen de  până la «        » «                            » «           ». 

la      

  (Denumirea Întreprinderii - IDNO) 

 
(Adresa poştală, tel./fax.) 

 
(Rechizitele bancare) 

Activitatea economică de bază a întreprinderii: 

□Agricultura; □Industria uşoară; □Industria alimentară; □Construcţii, mat. de construcţii; □Medicină; 

□Transport, comunicaţii; □Comerţ cu ridicata; □Comerţ cu amănuntul; □Alimentaţie publică; □Poligrafie; 

□Telecomunicaţii; □Gosp. Comunale; □Servicii juridice, notariale; □Învăţământ; □Forţe armate; 

□Finanţe, bănci; □Organe de drept; □Altele. 

 

în calitate de             _ 
 
şi salariul pentru ultimele 6 luni a constituit:        lei. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Salariul este grevat de diverse deduceri?          Da □ Nu □  Suma lunară dedusă _____________ 

Motivul deducerii (ex. pensie alimentară, rată la împrumut, altele) _________________________________ 
 
Directorul                               
          (Numele, prenumele)                                                (semnătura) 

L.Ş 
Contabil Şef 
          (Numele, prenumele)                                                                          (semnătura) 

Data: ________________ 
 
Declar pe propria răspundere că am capacitate de exerciţiu şi toată informaţia prezentată în certificat este autentică. Sunt de acord ca Banca să 
verifice datele oferite în cerere, utilizând pentru aceasta orice mijloc legal.                                                                                              
Sunt de acord că în caz de refuz de acordare a creditului solicitat, Banca nu are nici o obligaţie privind comunicarea motivelor de refuz. 
Îmi exprim consimţământul la prelucrarea  de către Bancă a datelor proprii cu caracter personal necesare constatării, exercitării sau apărării unui 
drept în justiţie al Băncii, cât şi în scopul informării despre produsele şi serviciile prestate de către Bancă, folosind aşa surse de informare ca 
telefon fix, telefon mobil, poşta electronica, SMS etc. 
 

Anul 20____ 20____ 

Lunile 

Salariul brut 
(inclusiv reținerile) 

Salariul net 
(fără reţineri) 

Salariul brut 
(inclusiv reținerile) 

Salariul net 
(fără reţineri) 

IANUARIE         

FEBRUARIE         

MARTIE         

APRILIE         

MAI         

IUNIE         

IULIE         

AUGUST         

SEPTEMBRIE         

OCTOMBRIE         

NOIEMBRIE         

DECEMBRIE         

TOTAL         


