
Documente cu furnizorii / partenerii din 
Romania şi UE: contracte, acte adiţio-
nale, comenzi, achiziţii etc.

Documente de HR: onboarding angajaţi 
noi, contracte de muncă şi acte adiţio-
nale cu angajaţii / colaboratorii, instruire 
SSM & PSI etc. 

Documente interne: instruiri interne, 
fişe de transfer, procese verbale (de 
inventar, de constatare diferenţe, de 
casare, de modificare preţ, de 
predare-primire echipamente etc.)

Documente de transport: aviz de 
însoţire a mărfii (CMR şi e-CMR), aviz de 
expediţie, note de intrare recepţie etc.

Asigurarea autenticității și integrității 
documentelor emise de companie prin 
semnarea cu sigiliul electronic calificat.

Semnarea electronică la distanţă, cu 
valoare legală, şi arhivarea conform 
legislaţiei naţionale a următoarelor:

PENTRU CE?

PENTRU CINE?
COMPANII DIN DOMENIILE

Producţie / Distribuţie

FMCG: reţele magazine, hypermarket-uri etc.

Retail online: E-commerce

Logistică: Transport, Depozitare, Supply 
Chain Management, 3PL.

CE?
CERTIFICATE CALIFICATE
de semnătură electronică la distanţă 

PLATFORME ONLINE
de semnătură electronică la distanţă 

SIGILIU ELECTRONIC
pentru automatizarea proceselor

CERTIFICATE SSL
pentru servere web şi magazine online

ARHIVARE
electronică, fizică şi retrodigitalizare

Transformarea 
digitală a proceselor 

din Retail, FMCG, 
E-commerce

şi Logistică



Autentificări la sistemele ANAF prin Spaţiul Privat Virtual (SPV), la sistemele 
RO e-Factura, RO e-Transport, SAF-T.

INCLUSIV

DE CE?
Soluţiile certSIGN pentru Retail, FMCG, E-commerce şi Logistică:

SOLUŢII 
FLEXIBILE 
PENTRU 
SEMNĂTURĂ 
ELECTRONICĂ 

Platforme proprii şi componente API pentru integrarea semnătu-
rii electronice cu sisteme eterogene (CRM, ERP, DM, HCM etc.).

Furnizarea tuturor tipurilor de semnătură electronică, prevăzute 
de Regulamentul eIDAS.

Servicii personalizate de dezvoltare, implementare și suport 
tehnic multi-language, disponibile on-premise, SaaS sau hibrid.

RAPIDITATE, 
MOBILITATE 
ŞI REDUCEREA 
COSTURILOR 

Semnare electronică de oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv.

Decizii rapide cu răspundere legală, într-un mediu dinamic.

Eficientizarea activităților cu manipularea documentelor pe 
hârtie, între sedii și cu terții.

100% VALOARE 
LEGALĂ ÎN 
ROMANIA ŞI 
STATELE 
MEMBRE UE

Semnătura electronică calificată este singura echivalentă din 
punct de vedere juridic cu semnătura olografă.
Asigurarea autenticității, integrității, securității și non-repudierii 
documentelor prin utilizarea semnăturii electronice calificate.

Arhivare electronică cu valoare legală. 

HR FULL 
DIGITAL PRIN 
IDENTIFICARE 
ŞI SEMNĂTURĂ 
LA DISTANŢĂ

Angajări în 5 minute prin onboarding 
online, indiferent de locația angajatului.

Eliminarea prezenței fizice în vederea 
semnării documentelor, prin procese 
100% conforme cu legislația națională 
(OUG nr. 36/2021) și europeană (eIDAS).

Fluxuri 100% electronice prin semnătură electronică și arhivare 
electronică (conformă cu Legea nr. 135/2007).

Access la dosarul angajatului 24/7, indiferent de dispozitiv 
(smartphone, tabletă, laptop, PC).

Află mai multe pe 
www.certsign.ro/retail
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