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Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspecţiei Muncii 

Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspecţiei Muncii şi va 
avea funcţia de inspector general de stat, după ce anterior fusese detaşat 
ca secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi. 

Ministerul Muncii a emis în data de 15 octombrie ordinul prin care 
încetează detaşarea temporară la Agenţia Naţională pentru Egalitate de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi 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 detaşare, de către Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice 
vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al 
Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

 El a fost detaşat la Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi începând cu data de 18 aprilie 2019 pentru o perioadă de 
6 luni. Dantes Nicolae Bratu lucrează la Inspecţia Muncii din 1999 şi a 
condus instituţia din 2011, evoluând de la funcţia de inspector de muncă la 
cea de inspector general de stat. 
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