
                                                                                                                                                                                                  

Funcțiile din cadrul CAS Constanța si salariile corespunzătoare acestora la data de 30.09.2019 

Nr. 
c   crt. 

 
Funcția publică clasă, grad, 

gradație/funcția contractuală 

 
Salariul de bază 

valabil începând cu 
01.01.2019 conform  

Leg. nr. 153/2017 

 
Spor pentru condiții 

vătămătoare – procent la 
salariul de bază conf Leg. 

153/2017 

 
Spor ptr. 

Persoanele 
cu handicap 

– procent din 
salariul de 

bază 

 
Alte 

drepturi în 
bani și/sau în 

natura 

1. Președinte Director General 14.817 15% - - 

 FUNCȚII PUBLICE    - 

2. Director Executiv grad II 9.980 15% - - 

3. Director Adjunct grad II 9.632 15% - - 

4. Șef Serviciu grad II 9.052 15% - - 

5. Consilier juridic clasa I grad superior gr. 5 7.026 15% - - 

6. Consilier juridic clasa I grad superior gr. 4 6.854 15% - - 

7. Consilier juridic clasa I grad principal gr. 3 5.937 15% - - 

8. Consilier clasa I grad superior gr. 5 7.026 15% - - 

9. Consilier clasa I grad superior gr. 4 cu 
acordare CFP 

7.540 15% - - 

10. Consilier clasa I grad superior gr. 4 6.854 15% - - 

11. Consilier clasa I grad superior gr. 3 6.687 15% - - 

12. Consilier clasa I grad superior gr. 3 (pers. 
care deține certif. handicap) 

6.687 15% 15% spor 
handicap 

- 

13. Consilier clasa I grad principal gr. 5 6.175 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

- - 

14. Consilier clasa I grad principal gr. 4 cu 
acordare CFP 

6.661 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

- - 

15. Consilier clasa I grad principal gr. 4  6.055 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

- - 

16. Consilier clasa I grad principal gr. 3 5.937 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

- - 

17. Consilier clasa I grad principal gr. 2 5.782 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

- - 

18. Consilier clasa I grad asistent gr. 5 5.172 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

- - 

19. Consilier clasa I grad asistent gr. 2 4.849 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

 - 

20. Referent clasa III grad superior gr.5 4.865 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

- - 

21. Referent clasa III grad superior gr.4 4.771 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

- - 

 FUNCȚII CONTRACTUALE     

22. Îngrijitor gr. 3 2.493 15% aplicat la salariul de 
bază deținut în dec. 2018 

- - 

            Notă : 
            Conform art. 36 alin.(1) din OUG. 114/2008 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare,  
             modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, salariații beneficiază de următoarele drepturi: 

- Valoarea voucherelor de vacanță/ salariat  -1450 lei 
- Valoarea anuală a indemnizației de hrană/ luna complet lucrată  - 4164 lei 

 
 

Președinte Director General 

Constantin  Ion 

 


