f)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului.
g)cazierul judiciar;
h)declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de.
inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al
acesteia, in conditiile prevazute de legislapa speciflca.
Modelul orientativ al adeverintei mentionate la lite) poate fl descarcat de pe pagina de
internet a institutiei sau poate fl solicitat de la secretarul comisiei de concurs. Adeverintele care au un
alt format trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in modelul orientativ �i din care sa
rezulte eel putin urmatoarele informatii: funqia/funqiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate
pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfa§urarii activitatii, vechimea in munca
acumulata, precum §i vechimea in specialitatea studiilor.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului
�i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii
cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate
trebuie insotita de copia certiflcatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.
Copiile de pe actele care constituie dosarul de concurs, precum �i copia certiflcatului de
incadrare intr-un grad de handicap se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele
originale, care se certiflca pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fl inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. in acest caz,
candidatul declarat admis la selectia dosarelor §i care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs
preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfa§urarii concursului, dar
nu mai tarziu de data §i ora organizarii interviului, sub sanqiunea neemiterii actului administrativ de
numire. in situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor
direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita
potrivit legii §i procedurii aprobate la nivel institutional.
Informatii suplimentare se pot obtine de la doamna Toader Laura Cristina, consilier, clasa I,
grad profesional superior la adresa de email: resurseumane@pblt.ro sau telefon: 021.351.10.92, fax:
021.351.18.85.
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