ANEXA 2.
LISTA
CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE,
POTRIVIT LEGII, DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA- TELEORMAN
CONFORM ART. 5, LIT. H DIN LEGEA NR. 544/2001
1. Ordine ale MMPS, Decizii emise de Inspectorul General de Stat şi Inspectorul şef al ITMTeleorman
2. Dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul ITMTeleorman
3. Statele de funcţii şi organigramele anuale
4. Documente care atesta plata drepturilor salariale
5. Rapoarte de cercetare disciplinară a personalului ITM-Teleorman
6. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul de Ordine Interioara
7. Documente utilizate în litigiile în care ITM – Teleorman este parte( citaţii, hotărâri judecătoreştei)
8. Registru de evidenţă a litigiilor în care ITM – Teleorman este parte
9. Rapoarte ale activităţii de audit public intern
10. Carnete de munca
11. Dosare reprezentativitate sindicat la nivel de unitate
12. Contracte colective de munca la nivel de unitate
13. Registre de evidenta a zilierilor
14. Extrase registre zilieri depuse de angajatori
15. Adrese inaintare depunere REVISAL si de solicitare a parolelor de depunere on-line REVISAL
16. Procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor
17. Procese verbale de control
18. Rapoarte privind activitatea compartimentelor
19. Petiţii
20. Registru de evidenta a petitiilor
21. Referate de clasare a petiţiilor
22. Rapoarte semestriale privind activitatea de soluţionare a petiţiilor
23. Cereri formulate în baza Legii nr.544/2001
24. Răspunsuri la cererile formulate în baza Legii 544/2001
25. Rapoarte privind accesul la informatii de interes publice
26. Reclamaţii administrative
27. Buletine informative
28. Comunicate de presă
29. Rapoarte anuale de activitate a ITM-Teleorman
30. Bugetul de venituri şi cheltuieli
31. Situatiile financiare trimestriale si anuale
32. Formulare comune şi cu regim special uilizate în activitatea financiara si contabila a ITMTeleorman
33. Ordine de plata
34. Facturi
35. Fise fiscale
36. Declaratii asigurari sociale

37. Contracte de achiziţie publică şi de înstrăinare a bunurilor casate
38. Informări privind activitatea financiar-contabila
39. Somatii
40. Titluri executorii
41. Documente depuse în vederea autorizării desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă
42. Certificate constatatoare
43. Registre de evidenţă a certificatelor constatatoare emise
44. Dosare de cercetare a accidentelor de muncă şi documente conexe acestora
45. Autorizaţii pentru deţinerea materiilor explozive
46. Avize pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite
47. Registru de evidenţă a incidentelor periculoase
48. Registre de evidenţă a accidentaţilor în muncă
49. Rapoarte de activitate a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi certificate de abilitare a
acestora în copie
50. Corespondenţă cu Inspecţia Muncii, instituţii publice, persoane fizice şi juridice
51. Note de control întocmite de Inspecţia Muncii
52. Documentatia de management a situatiilor de urgenta( plan de evacuare, PSI)
53. Proceduri de lucru si operationale
54. Rapoarte audit public

