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

        
DISPOZIȚIA Nr.95/2021 

privind constituirea Consiliului de Management al Calității  
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.5 Leadership 

și cap.9 Evaluarea performanței  în cadrul standardului SR EN ISO 9001:2015; 
     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. – (1) Se constituie Consiliul de Management al Calității la nivelul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta dispoziție, cu scopul organizării tuturor reuniunilor de analiză ale sistemului de 
management al calității efectuate de președintele Consiliului Județean Vaslui. 

(2) În vederea atingerii scopului menționat la alin.(1) Consiliului de Management al 
Calității are următoarele atribuții: 
a) analizarea periodică a sistemului pentru a da asigurările necesare managementul de 

vârf asupra conformității sistemului de management al calității față de cerințele 
standardului SR EN ISO 9001:2015; 

b) analiza contextului organizației Consiliului Județean Vaslui; 
c) analiza politicii și obiectivelor în domeniul managementului calității, inclusiv a 

necesității de revizuire a acestora; 
d) analiza și evaluarea permanentă privind adecvarea, eficacitatea, eficiența și 

performanța sistemului de management al calității; 
e) identificarea oportunităților de îmbunătățire continuă și a necesității de schimbare a 

sistemului de management al calității; 
f) întreprinderea de acțiuni care plasează și mențin riscurile în limite acceptabile. 

 
 



 
 
Art.2. – (1) Responsabilul cu Managementul Calității de la nivelul instituției 

Consiliului Județean Vaslui va desfășura activitățile de secretariat (comunicare, redactare, 
multiplicare și difuzare documente specifice) aferente reuniunilor de analiză a sistemului 
de management al calității organizate. 

(2) Secretariatul tehnic al Consiliului va asigura sprijinul necesar întocmirii la termen 
și comunicării tuturor actelor specifice activității acestei structuri. 

Art.3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.332/2019 privind constituirea 
Consiliului de Management al Calității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Vaslui se abrogă. 

Art.4. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Consiliului de 
Management al Calității. 

Art.5. - 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 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. 95/2021 
    
 
 
 
 
 

COMPONENŢA  

Consiliului de Management al Calității   
la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui   

 
 
 
Președinte: Dumitru Buzatu – președinte al Consiliului Județean Vaslui; 
 
 
 
Membri:  
 

1. Ciprian – Ionuț Trifan – vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui; 

2. Dan - Mihai Marian – vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui; 

3. Diana - Elena Ursulescu – secretar general al județului Vaslui; 

4. Valeriu Caragață – administrator public al județului Vaslui. 

 
 
Secretariat tehnic: 

  Titular: Loredana Carmen Fîntînaru – consilier, Compartiment Managementul Calității; 

  Înlocuitor: Alina Ramona Baractaru – consilier, Compartiment Managementul Calității. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
                                            


