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PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIA Nr. 222 
pentru completarea Anexei la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 369/2020  
privind reluarea activității ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu la inițiativa 

doamnei FÎNTÎNARU LOREDANA CARMEN, cu completările ulterioare, 
consilier în cadrul Compartimentului Managementul Calității 

 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru completarea Anexei la 

Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 369/2020 privind reluarea activității ca urmare a 
încetării suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei FÎNTÎNARU LOREDANA CARMEN, cu 
completările ulterioare, consilier în cadrul Compartimentului Managementul Calității, propus de Serviciul 
Managementul Resurselor Umane nr. 13603/22.09.2021; 

în conformitate cu prevederile: 
 art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) și art. 437 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
 Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 369/2020 privind reluarea activității ca 

urmare a încetării suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei FÎNTÎNARU LOREDANA 
CARMEN, consilier în cadrul Compartimentului Managementul Calității, cu completările ulterioare; 
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 

 

DISPUN: 
 

Art. I – Fişa postului - Anexă la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 369/2020 
privind reluarea activității ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei 
FÎNTÎNARU LOREDANA CARMEN, consilier în cadrul Compartimentului Managementul Calității, cu 
completările ulterioare, se completează cu următoarele atribuţii în domeniul ”egalității de șanse și de 
tratament între femei și bărbați”: 

a) analizează contextul de apariţie şi evoluţie a fenomenului de discriminare de gen, precum şi 
nerespectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi recomandă soluţii în vederea 
respectării acestui principiu, conform legii; 

b) formulează recomandări/observaţii/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/remedierii 
contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi cu respectarea principiului confidenţialităţii; 

c) propune măsuri privind asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
evaluează impactul acestora asupra femeilor şi bărbaţilor; 

d) elaborează planuri de acţiune privind implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi în care să fie cuprinse cel puţin: măsuri active de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi şi eliminarea discriminării directe şi indirecte după criteriul de gen, măsuri privind 
prevenirea şi combaterea hărţuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce 
priveşte politica de remunerare, promovare în funcţii şi ocuparea funcţiilor de decizie; 

e) elaborează, fundamentează, evaluează şi implementează programe şi proiecte în domeniul 
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

f) acordă consultanţă de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi 
comunitare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 
 Art. II – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Serviciului Managementului 
Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art. III – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui, doamnei Fîntînaru Loredana Carmen, Compartimentului Managementul Calității și 
Serviciului Managementul Resurselor Umane. 

 

Dată astăzi: 23.09.2021 
             PREŞEDINTE, 

DUMITRU BUZATU                                                                     Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Diana - Elena URSULESCU 


