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DANTES NICOLAE BRATU REVINE DE VINERI LA CONDUCEREA INSPECŢIEI MUNCII
Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspecției Muncii și va avea
funcția de inspector general de stat, după ce anterior fusese detașat ca secretar
general al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.
Ministerul Muncii a emis în data de 15 octombrie ordinul prin care încetează
detașarea temporară la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și
Bărbați începând cu data de 18 octombrie 2019.
De asemenea, în Monitorul Oficial din data de 14 octombrie 2019 a fost publicată
decizia 258/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare,
de către Dantes Nicolae Bratu a funcției publice vacante din categoria înalților
funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de
Șanse între Femei și Bărbați.
"Uneori, oricât am fi de căliți și de puternici, viața ne surprinde și ne pune în fața
unor noi încercări. Prin funcțiile pe care le deținem, ne-am asumat acceptarea
deciziilor care ne privesc cariera profesională, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna
în armonie cu ceea ce simțim și nici într-un moment oportun pentru instituție. Revin
cu bucurie la Inspecția Muncii, unde, în îndelungata mea activitate, am avut norocul
să cunosc oameni minunați, frumoși și dedicați, profesioniști desăvârșiți, cu care am
împărtășit și de la care am învățat, la rândul meu, multe lucruri. Dincolo de toate
acestea, cel mai important este că am adunat, alături de aceștia amintiri și
experiențe de neuitat", a declarat pentru AGERPRES, Dantes Nicolae Bratu.
El a fost detașat la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbați începând cu data de 18 aprilie 2019 pentru o perioadă de 6 luni.
Dantes Nicolae Bratu lucrează la Inspecția Muncii din 1999 și a condus instituția din
2011, evoluând de la funcția de inspector de muncă la cea de inspector general de
stat.

--Sursa: Agenția Națională de Presă AGERPRES

INSPECTOR ŞEF
Motoşan Marius
2
e
x
Str. Traian Lalescu,
2 nr. 22, Reşiţa, Caraş-Severin
Tel: +4 0255214419; fax: 0255215208
1
itmcaras@itmcaras.ro
.
www.itmcaras.ro

02
1

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Aga Mihaela
inspector de muncă

