
 

Lista cu documentele produse/gestionate de instituție 

Compartiment Denumirea dosarului, registrului etc. (conținutul pe scurt al problemelor la care se referă) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARTIMENT 

ACHIZIȚII 
PUBLICE, 

SECRETARIAT  
ȘI RELAȚII 

PUBLICE 
 

Registrul de intrare - ieșire corespondență 

Documente aferente implementării sistemului de control intern managerial 

Corespondența cu Ministerul Tineretului și Sportului și alte instituții, invitații, comunicări evenimente 

Documente de organizare. Regulamente interne privind activitatea CS ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud 

Procese verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație al CS ’’GLORIA 2018’’ BN 

Note, adrese, raportări, avize și corespondența referitoare la patrimoniu, legislație, dotare 

Referate de necesitate de produse, servicii sau lucrări 

Documente aferente implementării sistemului de control intern managerial 

Programul anual al achizițiilor publice 

Corespondența internă 

Documentații de atribuire 

Contracte de achiziții produse, servicii sau lucrări 

Contracte – protocoale asociere și colaborare 

Documentele referitoare la derularea contractelor de prestări servicii și bunuri 

Comenzi referitoare la executarea diferitelor servicii, comenzi produse 

Copii de facturi și ordine de plată 

Documente premergătoare referitoare la procedurile de achiziții publice 

Documente și corespondență privind activitatea specifică pe linie de asistență juridică 

Formular-tip cerere de informaţii de interes public și reclamație administrativă 

Răspunsuri solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

Formular-tip cerere acreditare mass-media 

Formular-tip solicitare retragere acreditare mass-media 

Corespondența referitoare la relațiile cu presa. Comunicate de presă 

Registre petiții, sesizări, reclamații și audiențe 

Documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acorduri prelucrare date. Consimțământ 
prelucrare date. Notă de informare. 

 
 

Corespondența cu structurile organizatorice de la nivelul CS ’’GLORIA 2018’’ BN și cu alte entități publice sau 
organizații 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT 
FINANCIAR - 

CONTABILITATE, 
ADMINISTRATIV 

ȘI RESURSE 
UMANE 

 

Condica de prezență 

Documente aferente implementării sistemului de control intern managerial 

Proiect buget anual de venituri și cheltuieli 

Buget anual de venituri și cheltuieli 

Situații financiare anuale si trimestriale la nivelul clubului 

Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu pe trimestru 

State de plata 

Execuția bugetară 

Nota contabilă mijloace fixe(NIR-uri/bonuri de mișcare/bonuri de transfer 

Nota contabilă casa in lei și valută (registre de casa/chitanțe/deconturi) 

Nota contabilă cheltuieli materiale(facturi/ordine de plata/extrase de cont) 

Nota contabilă salarii (ordonanțări de plată/centralizatoare salarii/situatii retineri) 

Nota contabilă materiale și obiecte de inventar(NIR-uri și bonuri de mișcare) 

Inventarierea anuală a patrimoniului (liste de inventariere/ procese- verbale) 

Documentații privind debitorii (corespondență/hotărâri judecătorești) 

Registru jurnal (note contabile cronologic) 

Registrul inventar (inventarul conturilor) 

Fișe fiscale (fișe nominale anuale de venit) 

Declarații de venit (formulare lunare D112) 

Cereri deschideri credite bugetare transmise către Ministerul Finanțelor Publice 

Corespondență MFP actualizare domeniul public al statului ( Anexa 16 la HG nr.1705/2006) 

Corespondență Curtea de Conturi și misiune de audit a CS ’’GLORIA 2018’’ BN 

Procese verbale de inventariere patrimoniu 

Procese verbale de prestare servicii 

State de funcții și de personal 

Documentații referitoare la măsurile de reorganizare a clubului 

Documente privind acordarea drepturilor salariale și a altor drepturi bănești 

Dosarul profesional și personal 

Contracte de muncă 

Contracte de activitate sportivă 

Documente privind securitatea și sănătatea în muncă, controlul anual de medicina muncii 

Situații statistice pe linie de salarizare 

Registrul declarațiilor de avere/interese 



Registrul de procese verbale al Consiliului de Administrație 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație 

Organizarea și desfășurarea de concursuri și examinări 

Planul anual de formare profesională și raportul anual de formare profesională, cheltuieli de formare 
profesională, acte adiționale/angajamente privind formarea profesională 

Acte administrative de personal și dosare personale 

Documente de pregătire continuă a personalului clubului 

Dosare de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor vacante 

Fișe posturi 

Documentație cu privire la scrisori, petiții și răspunsuri la acestea 

Situații statistice anuale privind datele de personal 

Contracte – protocoale asociere și colaborare 

Rapoarte concedii de odihnă, concedii medicale 

Procese verbale de recepție a serviciilor/ lucrărilor 

Note, adrese, raportări, avize și corespondența referitoare la patrimoniu, legislație, dotare 

Foi parcurs, rapoarte de deplasare a autovehiculului clubului 

 

 

COMPARTIMENT 

COORDONARE 

SECȚII PE 

RAMURĂ DE 

SPORT, 

MARKETING, 

COMUNICARE ȘI 

ORGANIZARE 

COMPETIȚII 

Registre rezultate competiții interne și internaționale 

Referate de necesitate produse/servicii 

Referate de avans, referate de decont, liste pontaj 

Obiective de performanță planificate și realizate 

Palmares sportiv 

Strategia organizării și dezvoltării activității CS GLORIA 2018 BN 

Corespondență internă și externă privind activitățile sportive 

Situații nominale referitoare la componența secțiilor sportive 

Contracte/protocoale/acorduri cu diverse structuri (persoane fizice și juridice) 

Adrese/cereri privind solicitarea de ambulanță, jandarmerie, poliție, firmă pază, pompieri, pentru asigurarea 
măsurilor de ordine în vederea desfășurării competițiilor sportive 

Registre consultații și tratamente 

Fișe medicale ale sportivilor 

Comunicate de presă 

Corespondența cu Ministerul Tineretului și Sportului și alte instituții, invitații, comunicări evenimente 

Corespondența cu federațiile sportive naționale și internaționale 

 


