
 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
             

        
DISPOZIȚIA Nr.93/2021 

privind numirea și stabilirea atribuțiilor auditorilor interni de calitate de la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui  

 
 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectelor de dispoziție privind numirea 

responsabililor și stabilirea atribuțiilor în vederea implementării și dezvoltării Sistemului de 
Management al Calității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
propus de Compartimentul Managementul Calității, nr.5698/19.04.2021; 

în conformitate cu prevederile:  
- Ordonanței de Guvern nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului secretarului general al guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entitățile publice; 
în vederea asigurării conformității față de cerințele menționate la cap.9 Evaluarea 

performanței, 9.2 Audit intern din standardul SR EN ISO 9001:2015 și față de cerințele 
specifice din standardul SR EN ISO 19011:2018; 

     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, 
  

 
D I S P U N : 

 
 
Art.1. – Se aprobă lista cu persoanele desemnate ca auditori interni de calitate la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. – Auditorii interni de calitate au următoarele atribuții: 
a) să aplice principiile fundamentale ale managementului calității în contextul procesului 

de audit; 
b) să organizeze auditul conform standardului SR EN ISO 19011:2018; 
c) să auditeze procesele sistemului de management al calității; 
d) să evalueze conformitatea unui sistem de management al calității cu cerințele 

standardului SR EN 9001:2015; 
e) să elaboreze documentele specifice procesului de audit; 
f) să urmărească eficacitatea acțiunilor corective; 
g) să aplice principiile de comunicare în cadrul unui proces de audit; 
h) să folosească tehnicile adecvate de comunicare în funcție de situația de audit. 



 
 

 
Art.3 - Atribuțiile auditorilor interni de calitate prevăzute la art.2 reprezintă sarcini 

de serviciu.  
Art.4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.330/2019 privind numirea și 
stabilirea atribuțiilor Auditorilor interni de calitate din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui se 
abrogă. 

Art.5. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se încredințează 
persoanelor nominalizate în anexa la prezenta dispoziție. 

Art.6. - 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, persoanelor nominalizate în anexă, 
Serviciului Managementul Resurselor Umane și Compartimentului Managementul Calității. 

 
 

Dată astăzi, 26.04.2021 
   P R E Ș E D I N T E ,  
     Dumitru Buzatu 
 
 
 
 

                    Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                      DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ      

                                                                                             Director executiv,  
                                                                                     Mihaela Dragomir    

 
    

 
                                                            
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                   Anexa la Dispoziția nr. 93/2021 

    
 
 
 
 
 

LISTA  

persoanelor nominalizate ca auditori interni de calitate la nivelul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui   

 
 
 
 
 

1. Loredana Carmen Fîntînaru – consilier, Compartiment Managementul Calității; 

2. Corina Benchea – consilier, Serviciul Managementul Resurselor Umane; 

3. Maricica Beligan – inspector de specialitate, Direcția Administrație Publică; 

4. Mariana Fîră – consilier, Direcția Economică; 

5. Georgică Ochiană  – consilier, Direcția Economică; 

6. Bogdan Antohi – consilier, Direcția Tehnică; 

7. Andreea Enache  – consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


