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Actualizat: ianuarie 2021 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, 

de I.T.M. Mehedinţi (conform art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

 

 Acte normative; 

 Avize; 

 Adeverinţe; 

 Borderouri de expediere corespondenţă; 

 Carta de audit intern; 

 Codul de conduită al funcţionarilor publici şi personalului contractual din I.T.M. 

Mehedinţi; 

 Corespondenţă; 

 Condici de prezenţă; 

 Decizii; 

 Declaraţii privind obligaţiile de plată la bugetul de stat; 

 Documentaţii în vederea realizării de achiziţii publice; 

 Documente contabile; 

 Documente privind organizarea şi desfăşurarea campaniilor naţionale de control în 

domeniile de competenţă; 

 Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor; 

 Dosare de achiziţie publică; 

 Dosare de cercetare a accidentelor de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

 Dosare profesionale; 

 Dosare de audit public intern; 

 Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată; 

 Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care I.T.M. Mehedinţi este 

parte; 

 Formulare; 

 Informări; 

 Materiale de informare în domeniul de competenţă al I.T.M. Mehedinţi; 
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 Metodologii/circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din 

domeniul de competenţă; 

 Note, puncte de vedere, observaţii; 

 Petiţii; 

 Planuri multianuale şi anuale de audit public intern; 

 Procese verbale de control, procese verbale de cercetare, procese verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor, procese verbale de sistare; 

 Proceduri operaţionale şi de sistem; 

 Programe şi strategii în domeniu; 

 Protocoale şi alte documente de cooperare; 

 Rapoarte şi analize; 

 Răspunsuri la petiţii; 

 Referate; 

 Reglementări internaţionale emise de Uniunea Europeana, Consiliul Europei şi 

Organizaţia Internaţională a Muncii în domeniile de competenţă; 

 Registre de evidenţă; 

 Registre de intrare-ieşire documente; 

 Registru de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată; 

 Regulament intern; 

 Regulament propriu de organizare şi funcţionare; 

 Situaţii nominale ale posturilor şi personalului pe compartimente; 

 Situaţii statistice periodice privind domeniul de activitate; 

 State de funcţii; 

 State de salarii. 
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