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ANUNT

Consiliul juderean Buzau organizeaza examen pentru promovarea în grad profesional inre a
superior a personalului eonrraeruai din eadml apararulur de specialiiaie, penuu funcţia contractuală
de inspector de specialitate, grad profesional l , Birou] gesnuni si aprovrzionare.

Examenul va avea ioe la sediul Consiliului judeţean Buzau, B“… N. Bălcescu nr, A& Bun-iu. cu
susţinerea unei probe sense daia de 07 februarie. ora 10'”.

Dosaml de inseriere ai eanriidarului se depune pina la dala de 01 februar'e 2022 (inclusiv),
la Serviciul resurse umane şi managernenruniiaii sanirare _ Consiliul judeţean Bum

Relaţii suplimcmarc se por opune la Servi ul resurse umane şi management uniiari snniinre ,
tel 0238/713607 sau 0238/4I41 IZ inr. l34.

şi agraviţinnart
, 3 ani vechime în gradul profesional nemai:
* să fi obţinut calificativul ”foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale

individuale cel puţin de două cu în ullimii 3 a_nL în care acesla samai în activitate,
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l. Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind Cndul administrativ , Panna a
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legarura eu gesuonarea bnnnrilor agenţilor economici. auroriiariior sau lnsiiluiiilor publice.
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