
Transpunerea în mediul electronic a 
calității profesionale a membrilor prin 
eliberarea de parafe electronice etc. 
având la bază verificarea calității 
profesionale înainte de emiterea 
certificatului digital calificat.

Digitalizarea procesului de 
formalizare a calității de membru al 
organizației prin adoptarea soluțiilor 
certSIGN de semnătură electronică, 
respectiv utilizarea acestora în plat-
formele digitale ale organizaţiilor 
profesiilor liberale.

Digitalizarea proceselor organizației 
cu filialele, cu membrii CEX, furnizorii 
/ partenerii /colaboratorii.

PENTRU CE PROCESE?

PENTRU CINE?
Domeniul tehnic (Arhitecţi, Experţi Tehnici, Evaluatori, Auditori etc.)

Sectorul juridic (Avocaţi, Executori, Practicieni în insolvenţă etc.)

Mediul economic (Experţi Contabili, Consultanţi fiscali etc.)

Sănătate (Medici generalişti / de specialitate, Medici Stomatologi, Asistenţi etc.)

CE?

ARHIVARE
electronică cu valoare legală

SEMNAREA AUTOMATĂ 
a unui volum mare de documente

SOLUŢII PENTRU VERIFICAREA 
semnăturilor electronice

PLATFORME ONLINE
de semnătură electronică la distanţă 

SIGILIU ELECTRONIC
pentru autenticitate şi integritate

CERTIFICATE CALIFICATE
de semnătură electronică la distanţă 

Soluţii inovative 
de digitalizare 

pentru organizaţiile 
profesiilor liberale



Află mai multe pe 
www.certsign.ro/
profesii-liberale

DE CE?
Soluţiile certSIGN pentru organizaţiile de profesii liberale presupun:

VALOARE 
LEGALĂ

Semnătura electronică calificată este singura echivalentă din punct 
de vedere juridic cu semnătura olografă.

DOCUMENTE 
100% DIGITALE

Utilizarea semnăturii electronice atât în procesele interne, cât şi în 
relaţia cu terţii (clienţi / parteneri / colaboratori).

ADEZUNEA 
RAPIDĂ 
A MEMBRILOR

Onboarding rapid al membrilor prin identificarea video la distanţă 
(KYC), fără prezenţă fizică – în vederea îndeplinirii formalităţilor 
necesare aderării la organizaţie.

REDUCEREA 
COSTURILOR

Comparativ cu fluxurile tradiţionale ale documentelelor pe hârtie 
(printare, semnare, transmitere, accesare şi arhivare).

RAPIDITATE ŞI 
MOBILITATE

Fluxuri de documente 100% digitale încheiate la distanţă, cu 
semnătură în cloud, de oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv.

PLATFORME 
UŞOR DE 
INTEGRAT

Soluţiile Paperless webSIGN şi flowSIGN se pot integra cu aplicaţii 
de Document Management sau alte aplicaţii software utilizate de 
asociaţii, uniuni, colegii, patronate etc.

FLEXIBILITATE 
CRESCUTĂ

Certificate digitale emise în funcţie de nivelul de încredere dorit 
(simple / calificate) şi de durata acestora (pe termen scurt / lung) 
şi modele adaptate nevoilor fiecărei organizaţii.

Comitete şi proiecte: semnarea electronică a proceselor verbale 
şi a documentelor rezultate în urma şedinţelor / hotărârilor din 
consiliul de administraţie, filiale, centre regionale, decizii ale comitetului director etc.

Documente unidirecţionale: eliberarea certificatelor de membru, 
adeverinţelor, înştiinţărilor, somaţiilor de plată, notificărilor etc.

Eliberarea documentaţiilor de specialitate / autorizaţiilor: 
prin aplicarea semnăturii calificate şi/sau a sigiliului electronic.

PENTRU CE DOCUMENTE? 
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