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                                                                                Denumirea angajatorului…………..……………… 

                                                           Tel………………….............…..; Fax…............………. 

                                                                    Nr……......................... din data de ................…....…… 

                                                   
ADEVERINŢĂ DE SALARIU 

 

Angajatorul ……....………..................………………, având sediul social în ..........................….............Strada.................……...........……................, Nr.....…, Bloc 

.......,., Sc........, Et......,  Ap......., judeţ / sector ………………………...., cod de identificare fiscală ……............…………, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

................………, certificăm prin prezenta faptul că Dl. / D-na ........................................................................................., CNP.............................................., este 

angajat(ă) al (a) societăţii noastre,  în funcţia de................................................................................................... în cadrul 

departamentului............................................................................... cu contract încheiat pe durată: 

  nedeterminată, de la data de …………..........................  

  determinată, contractul încheiat la data de ………........ în vigoare pâna la data de.... ………………, având un salariu lunar de (se va indica mai jos) :  

salariul lunar net încasat ** salariul  lunar  brut conform Contract*** 
Luna/an* 

LEI (in cifre) LEI (in litere) LEI (in cifre) LEI (in litere) 

1. ………. /…..     

2. ………. /…..     

3. ………. /…..     

4. ………. /…..   

5. ………. /…..   

6. ………. /…..   
 
* Luna 1 este cea mai recenta 
** Se vor completa fie cele mai recente 3 luni, fie toate cele 6 luni. Se va completa salariul lunar net şi alte venituri cu caracter de permanenţă (sporuri, comisioane din 
vanzari) conform contract individual de munca/ carte de munca/ contract colectiv de munca sau orice act oficial care reglementeaza activitatea salariatului in cadrul 
societatii. Completarea lunilor 4-6 este optionala, solicitantul putand beneficia de o mai buna evaluare a venitului. NU se include in salariul lunar net contravaloarea 
tichetelor de masă, drepturilor de hrană sau venituri care nu sunt încasate lunar, având caracter ocazional (de exemplu: prime anuale/trimestriale) 
***  Se va completa salariul lunar brut,  inclusiv sporurile permanente menţionate în contractul individual de munca sau in cartea de munca.   
 
Angajatul beneficiază de:           tichete de masă                               sau normă de hrană   
  
Angajatul beneficiază de normă de hrană în valoare de: ________________(în cifre)________________________________________________________(în litere) Lei 
 
Angajatul are carte de muncă     Da                      Nu   
 
În evidenţele angajatorului figurează un număr de salariaţi cu contracte de muncă:      Mai mic de 5         Între 5 şi 10         Între 11 şi 50         Mai mare de 50  
 
Salariul este / nu este afectat de următoarele obligaţii: ...................................................................................................................................................... 
 
La data emiterii prezentei adeverinţe, angajatul nu figurează pe nicio listă cu angajaţi ai subscrisei care urmează a fi disponibilizaţi în următoarele 3 luni. 
Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate în acest document şi confirmăm că persoanele semnatare ale acestei adeverinţe angajează răspunderea 
noastră cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în prezenta.  S-a eliberat prezenta adeverinţă pentru a-i servi la ING Bank. 

 

 Nume şi Prenume Reprezentanţi legali 
(funcţie) CNP Semnătura 

1     

2     

 
  În calitate de reprezentant legal, confirm că sunt autorizat/ă să semnez în mod individual prezenta adeverinţă. (Se va bifa doar în cazul în care adeverinţa este semnată 

de un singur reprezentant al societăţii) 
 
 

                                                                                                   Semnătura  ___________________________    _______________________________ 
 

ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucureşti este înscrisă în Registrul operatorilor de date cu caracter personal sub numărul 273. Prin prezenta, reprezentanţii legali ai 
angajatorului îşi dau acordul expres în vederea prelucrării datelor lor cu caracter personal (nume si prenume, CNP)  şi sunt informaţi cu privire la drepturile de care dispun 
şi pe care şi le pot exercita în temeiul Legii nr. 677/2001, în special: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie şi dreptul de opoziţie. 

 
 
 
 

  L.S.


