
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALARIUL DE BAZĂ BRUT AL FUNCŢIILOR DIN CAS SUCEAVA LA 31.03.2019 

 

  Salariu cf 

Nr. 

Funcţia publică clasă, grad, gradaţie / funcţia contractuală 

art. 38 al.3  

crt. din Lg 153 /2017  

   

1. Preşedinte-Director General   14.817 

   

 FUNCŢII PUBLICE GENERALE DE EXECUŢIE  

2. Şef serviciu   9.052 

3. Consilier, consilier juridic, expert, inspector grad profesional superior gr. 5 7.026 

4. Consilier, consilier juridic, expert, inspector grad profesional superior gr. 4 6.854 

5. Consilier, consilier juridic, expert, inspector grad profesional superior gr. 3 6.687 

6. Consilier, consilier juridic, expert, inspector grad profesional principal gr. 5 6.175 

7. 

Consilier, consilier juridic, expert, inspector grad profesional principal gr. 3 –

persoane care beneficiază de scutire de impozit cf. art.60, pct. 1-3 din Legea 

nr.227/2015. 6.059 

8. Consilier, consilier juridic, expert, inspector grad profesional principal gr. 2  5.782 

9. Consilier, consilier juridic, expert, inspector grad profesional asistent gr. 5 5172 

10. Referent grad profesional superior gr. 5 4.865 

 Personal  ce acordă viza CFP  

1. Consilier, consilier juridic, expert, inspector grad profesional superior gr. 5 7.729 

 Indemnizaţie CA cf. art.297/Lg.95/2006 148 

 FUNCŢII CONTRACTUALE  

1. Şofer I gr. 5 4.034 

 

Ordinul Preşedintelui C.N.A.S.  NR.464/2018 privind stabilirea sporului 

pentru condiţii vătămătoare de muncă prevăzut la cap.I şi cap.II din anexa 

VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru personalul C.A.S.Suceava-în cuantum de 15%.  

 

Valoarea anuală a vaucherelor de vacanţă este egală cu valoarea salariului 

minim brut din acel  an  cf. OUG 8/2009, pentru perioada 01.07.2017-30 

noiembrie 2018, în cuantum de 1.450/lei/salariat.  

 

Drepturi salariale  pentru deţinerea  titlului ştiinţific de doctor  în cuantum 

de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, 

cf. Art.15 din Legea –cadru nr.153/2017, respectiv 950 lei.  

 

Valoarea aanuala a indemnizatiei de hrana  este egala cu doua salarii minime 

brute pe tara garantate in plata, respectiv suma de 4160 lei.  

 

PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL, 

Dr. COBUZ CLAUDIU  

 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE   

                  SUCEAVA 
  Str.  Prof. Morariu Leca nr. 17C       
  Tel.  0230/521896 – 520496 - 521030    

  Fax. 0230/521548    E-mail: info@cassv.ro            WEB: http://www.cassv.ro  
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