ANEXA 1.
LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC,
conform art. 5 alin.1, lit. G,din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, modificată şi completată
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Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii
Organigrama Inspecţiei Muncii
Bilanţul contabil
Bugetul de venituri şi cheltuieli
Contul de rezultat patrimonial
Cont de execuţie a bugetului instituţiei publice – cheltuieli
Cont de execuţie a bugetului instituţiei publice – venituri proprii
Dosar de achiziţii publice
Programul anual de achiziţii
Informaţii privind nivelurile tarifelor care se plătesc, în condiţiile legii, pentru serviciile
prestate de inspectoratele teritoriale de muncă
Comunicate de presă
Procedura operaţională privind înregistrarea contractelor colective de muncă încheiate la
nivel de unitate şi a hotărârilor arbitrare precum şi concilierea conflictelor colective de
muncă
Programe şi strategii
Programul cadru anual de acţiuni
Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice
Raportul anual de activitate
Situaţiile privind angajatorii care au detaşat salariaţi pe teritoriul României,
Sinteza rezultatelor controalelor privind depistarea şi combaterea muncii nedeclarate,
Sinteza rezultatelor controalelor privind aplicarea prevederilor art.260 alin.1 din Codul
Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare
Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul Campaniilor Naţionale
Sinteza rezultatelor controalelor privind respectarea unor legi speciale:Legea nr.
108/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.156/2000
republicată, OG 25/2014 modificată şi completată, Legea nr. 344/2006 modificată şi
completată, HG nr. 104/2007, Legea nr. 202/2002 republicată cu modificările şi
completările ulterioare, OUG nr.96/2003 modificată şi completată, HG nr. 500/2011
modificată si completată, Legea nr. 52/2011,republicată
Raport conform OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
cu modificările şi completările ulterioare
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes
public, modificată si completată
Situaţii privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe
teritoriul României
Situaţii privind persoanele mediate şi angajate în străinătate , conform anexei nr.2 din HG
nr. 384/2000 cu modificările şi completările ulterioare
Indicatori specifici de evaluare în domeniul relaţiilor de muncă

27. Indicatorii sociali de performanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: numărul
unităţilor controlate, numărul controalelor efectuate, numărul total al sancţiunilor
contravenţionale aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate, numărul propunerilor de
urmărire penală înaintate instituţiilor competente, numărul de unităţi a căror activitate a
fost sistată
28. Tematici de control
29. Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, conform H.G. nr.1425/2006 cu
modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
30. Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate cărora li s-a retras certificatul
de abilitare, conform H.G. nr.1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi
Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
31. Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al
Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi prevenire, în
regim permanent, în România
32. Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al
Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi prevenire, în
regim temporar sau ocazional, în România
33. Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de
informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
34. Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie care și-au suspendat activitatea
35. Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale
36. Program sectorial anual în domeniul supravegherii pieţei produselor
37. Acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
38. Rapoarte şi analize privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format
electronic;
39. Rapoarte şi analize privind accidentele de muncă, la nivel naţional sau pe judeţe/domenii
principale de activitate conform domeniilor din CAEN Rev.2 conform variabilelor
ESAW
40. Rapoarte şi analize privind indicatorii sociali de performanţă în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă - numărul unităţilor controlate, numărul controalelor efectuate,
numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate,
numărul propunerilor de urmărire penală înaintate instituţiilor competente, numărul de
unităţi a căror activitate a fost sistată.

