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          Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 
gestionate, potrivit legii: 
 
 
 Documente privind organizarea şi funcţionarea  spitalului 
 Hotărâri ale Consiliului de Administraţie şi registrul de şedinţe; 
 Decizii ale conducerii spitalului 
 Planuri/Programe de activitate 
 Situaţii statistice 
 Corespondenţă diversă 
 Legislaţie 
 Fişe de post 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli  
 Situaţii contabile 
 Raportări şi situaţii diverse 
 Rapoarte control  
 Documente privind instrumentarea litigiilor şi corespondenţă 
 Documente privind relaţiile cu organizaţiile sindicale 
 Contractul colectiv de muncă 
 State de personal 
 Dosare angajaţi 
 Declaraţiile de avere şi interese ale membrilor CA şi  ale sefilor de structuri/ membrii  

Comitet Director 
 Pontaje 
 Documente formare profesională 
 Rapoarte de audit 
 Determinări noxe 
 Cercetarea privind accidentele de muncă 
 Documente pentru obţinerea diverselor autorizaţii 
 Instrucţiuni proprii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă 
 Planuri de prevenire şi protecţie 
 Proceduri formalizate 
 Registrul riscurilor 
 Documente specifice controlului intern managerial 
 Autorizări, avize, acorduri de mediu 
 Situaţii deşeuri 
 Registre corespondenţă 
 Registru intrări - ieşiri 
 Proiecte şi documentaţii tehnice 
 Situaţii de lucrări 
 Contracte de execuţie şi proiectare 
 Recepţii 
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 Corespondenţă contractori 
 Contracte de achizitie publica 
 Buget anual 
 Registrul unic de control 
 Registrul jurnal 
 Registru casă în lei 
 State de plată 
 State acordare tichete de masă 
 Balanţa analitică a mijloacelor fixe 
 Acte justificare primare şi contabile 
 Fişe analitice pentru materiale şi mărfuri 
 Balanţe de verificare analitice şi sintetice 
 Ordine avansuri, deplasări 
 Extrase cont analitice 
 Facturi şi alte acte justificative ce confirmă efectuarea prestaţiilor 
 Documente licitaţii 
 Program anual al achiziţiilor  
 Oferte licitaţii 
 Comenzi 
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