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Registratură și Management Documente 

(RMD) 

Introducere 

 Programul de Registratură și Management Documente a fost realizat astfel 

încât să îndeplinească 3 caracteristici principale.  

1. Să fie ușor de folosit 

2. Securizat 

3. Adaptabil  

 

R.M.D (Registratură și Management Documente) este foarte ușor de folosit, toate 

opțiunile de utilizare sunt intuitive și la îndemână, iar designul/UX este unul 

simplist. NU necesită instalare, NU necesită un anumit sistem de operare sau 

configurații moderne pentru operare.  

Securitatea a fost un factor important, iar R.M.D folosește tehnologie de ultimă oră 

în securitatea ciberntică. Toate datele sunt salvate pe serverul nostru, dar și în 

cloud, astfel încât să prevină orice tentativă de a compromite datele. De asemenea, 

R.M.D beneficiază de un sistem de protecție împotriva atacurilor cibernetice.  

Programul se poate adapta/plia pe toate cerințele instituțiilor, fiind realizat pe o 

platformă care se poate personaliza. Garanția pe care o oferim este reprezentată de 

suportul și asistență gratuită, oricând și oriunde.  
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Cum funcționează? 
 

 

 Programul de Registratură și Management Documente (R.M.D) funcționează 

online, prin intermediul unei adrese unice sau prin site-ul primăriei ori un 

subdomeniu.  

Spre exemplu: 

 

Site-ul primăriei: www.comuna-corlatel.ro  

Registratura se poate accesa prin adresa www.registratura.comuna-corlatel.ro  

sau printr-un link personalizat, cum ar fi www.NumePersonalizat.ro.   

 

Conexiunea este privată, iar programul se poate 

accesa prin conectarea prin user sau email și 

parolă.  Programul se accesează online de către 

angajatul instituției care are dispoziții de a 

înregistra documente, dar se poate accesa și de 

către alte persoane aprobate de către conducere. 

Astfel, programul NU necesită o instalare, NU 

necesită un calculator performant și NU se poate 

compromite din cauza utilizatorului, iar utilizatorul 

NU poate modifica sau defecta programul. R.M.D 

poate fi rulat pe un Calculator/Laptop modest care are o conexiune stabilă la 

internet.  
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După ce angajatul s-a logat în program, trebuie doar să selecteze din meniul din 

stânga secțiunea DOCUMENTE și click pe opțiunea ADAUGĂ DOCUMENT 

NOU.  

 

 

Pentru ca un document să poată fi înregistrat, iar programul să genereze un număr 

de înregistrare, trebuiesc completate rândurile de mai sus, și anume:  

1. Titlul documentului  

*un titlu prin care angajatul să poată căuta documentul 

2. Tip document  

*spre exemplu, REFERAT 

3. Nume și Prenume  

4. Adresă (opțional) 

5. Județ (opțional) 

6. CNP (opțional) 
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7. Direcționare către  

*departamentul abilitat să primească documentul 

8. Responsabil 

*Numele persoanei care a ridicat documentul 

9. Semnătură 

*Semnătura persoanei care a ridicat documentul 

10. Expirarea documentului  

*când să notifice primăria sau angajatul, cu privire la data de soluționare a 

documentului, astfel încât angajatul să răspundă în termenul legal. 

Programul notifică automat angajatul prin email, fie în termen de X zile până 

la soluționare, fie într-o dată fixă pe care o puteți selecta.  

 

Dacă se doresc criterii noi, pe lângă cele din program, acestea pot fi 

implementate oricând, atât la lansarea programului, cât și pe viitor. Semnătura 

electronică se va realiza cu ajutorul unei tablete grafice și cu un pix special. 

Programul exportă toate datele înregistrate, electronic (format .pdf) și fizic 

(printate).  

Expirarea documentului după un număr personalizat de zile.  

  

Expirarea documentului la o anumită dată.  
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Programul de Registratură și Management 

Documente oferă posibilitatea angajatului de a 

căuta în baza de date un anumit document în 

funcție de numărul de înregistrare, dată (zi, lună, 

an), nume și prenume și pe departamente.  

Sistemul oferă datele în timp real, iar căutarea se 

realizează aproape instant, indiferent de criteriile 

de căutare.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SC VasPav IT Consulting SRL  

CUI: 36645474 

Sediu: Strada Bld. Revolutiei 1989, Nr. 1, Bl. B1, Sc.1, Et.3, Ap.37 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti, Romania 

www.vaspavitconsulting.ro 

Email: DirectorGeneral@VasPavITConsulting.ro 

 

 Pagina 7/10 
 

Ultimele documente publicate 

 

Caracteristici principale 
 

 Este ușor de folosit.  

 Nu necesită instalare sau cunoștințe speciale.  

 Beneficiați de suport și asistență 24/7, oricând și oriunde.  

 Nu necesită un calculator modern.  

 Se poate accesa printr-un calculator modest cu o conexiune la internet.  

 În cazul în care instituția nu deține un website, la achiziționarea programului 

R.M.D, beneficiați și de construcția unui site gratuit.  

 Programul se poate modifica și adapta în funcția de cerințele instituției.  

 Programul este securizat și beneficiază de un sistem de protecție 

independent.  
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 Toate datele sunt salvate atât pe serverul nostru, cât și în cloud (server 

extern) pentru a proteja datele. 

 Backup zilnic al datelor.  

 Nu se poate defecta din cauza utilizatorului.  

 Se poate accesa prin orice browser de internet. 

 Se poate utiliza și prin smartphone, tabletă sau telefon mobil.  

Demo 
 

 

Demo 1 – Pagina principală a programului 
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Demo 2 – Pagina principală prin care se adaugă documente  

 



 
 

SC VasPav IT Consulting SRL  

CUI: 36645474 

Sediu: Strada Bld. Revolutiei 1989, Nr. 1, Bl. B1, Sc.1, Et.3, Ap.37 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti, Romania 

www.vaspavitconsulting.ro 

Email: DirectorGeneral@VasPavITConsulting.ro 

 

 Pagina 10/10 
 

 

 

 

Informații suplimentare 
 

 

 

Informații suplimentare legate de programul de Registratură și Management 

Documente (R.M.D) se pot solicita prin email la adresa 

directorgeneral@vaspavitconsulting.ro sau telefonic, 0742312798.  

 

De asemenea, puteți folosi oricând formularul de contact accesând website-ul 

nostru https://vaspavitconsulting.ro/contact/ 

 


