4. Exemplu: Registru de Hotãrâri/Dispoziþii
Acest modul este un mijloc modern de þinere a evidenþelor legate de Hotarârile/Dispoziþiile
structurii de conducere. Sunt oferite de asemenea informaþii care ajutã la urmãrirea modului
de îndeplinire acestor decizii de conducere.

SOLUÞII INFORMATICE
pentru Administraþia Publicã

Registratura Electronicã
Aveþi probleme cu regãsirea documentelor?
Nu ºtiþi cui i-aþi repartizat un act/problemã ºi ce s-a întâmplat cu acesta/aceasta?
Cãutaþi Hotãrârile mai vechi ale Consiliului Local ºi nu le gãsiþi?
Nu aveþi Registru de Petiþii (OG 27), Cereri Acces Informaþii Publice (LG 544), Evidenþa
Hotãrârilor/Dispoziþiilor?

5. Exemplu: Registru de Audienþe
Este modulul ideal pentru a þine evidenþa audienþelor. Puteþi afla ce persoane sunt/au fost
înscrise în audienþã, la cine, când a avut loc/este programatã audienþa împreunã cu modul de
soluþionare.

Avantaje ºi beneficii Registratura Electronicã - RE
Beneficiarii care folosesc aplicaþia Registratura Electronicã au uitat de problemele legate
de gestiunea actelor din instituþie
Printr-o operare uºoara, obþin rezultatele cu minimum de efort
Structurile de conducere au acum posibilitatea de a accesa independent statistici ºi situaþii
privind bunul mers al documentelor în instituþie
Asigurã siguranþã ºi disciplinã în lucrul cu documentele
Reduce cu peste 50% timpul de regãsire a unui document sau de obþinere a unei situaþii

Servicii

Implementare ºi instruire
Adaptarea aplicaþiei la modificãri legislative
Suport local prin asistenþi locali
Suport hotline ºi prin internet

SOBIS Solutions
Calea Dumbrãvii 99A, 550399 - Sibiu
Tel.: 0269-230.039, Fax: 0269-230.059
Web: www.sobis.ro
Suport: suport@sobis.ro

Rãspunsul la aceste intrebãri si la multe altelele, vi-l oferã SOBIS prin
solutia: Registraturã Electronicã - RE.
Ca urmare a succesului obþinut cu soluþiile de gestiune documente adresate marilor instituþii
(peste 50 de clienþi din România însumând 3000 de utilizatori), am realizat o versiune care
sã acopere în întregime activitãþile curente legate de:
Gestiunea Registrului de Intrãri/Ieºiri ºi a repartiþiei documentelor
Gestiunea Petiþiior (cf. OG 27/2002, LG 233/2002)
Gestiunea Cererilor de Acces Public (cf. LG 544/2001, HG 123/2002)
Gestiunea Documentelor Secret de Serviciu (cf. HG 781/2002)
Constituirea Fondului Arhivistic (cf. LG 16/1996, LG 358/2002)
Gestiunea Nomenclatorului de Arhivare (cf. LG 16/1996)
Gestiunea Hotarârilor ºi a Dispoziþiilor cu urmãrirea îndeplinirii lor
Gestiunea activitãþilor conexe (Audienþe)

Urmãrire Registru intrare/ieºire

Listare Registru

Exemple functionalitati
1. Exemplu: Registru de Intrare/Ieºire
Aici se înregistreazã orice act care intrã sau iese din instituþie.

Lista documentelor dupã prioritãþi, stare, provenienþã, etc.
Lista documentelor urgente
Cãutarea ºi regãsirea rapidã a actelor
Repartiþia actelor pe compartimente ºi în interiorul compartimentelor
Expediþia actelor

2. Exemplu: Registru de Petiþii
Reglementatã prin OUG 27/2002 ºi completatã prin LG 233/2002, activitatea de soluþionare a
Petiþiilor este implementatã electronic de aplicaþia Secretariat într-un mod simplu, facil ºi uºor
de înþeles. Cu ajutorul modulului Petiþii veþi putea sã:
Înregistraþi petiþii (cu preluare automatã date din Registraturã)
Administraþi/listaþi Registrul de Petiþii
Urmãriþi starea ºi modul de rezolvare a Petiþiilor, inclusiv atenþionarea cu cele urgente
Cãutaþi ºi regãsiþi rapid Petiþiile dupã diverse criterii

3. Exemplu: Registru de Cereri Acces Informaþii Publice
ªi aceste tipuri de documente sunt legiferate separat prin LG 544/2001 si HG 123/2002.
Astfel, aplicatia Secretariat gestioneazã prin modulul „Acces Informaþii Publice” toatã aceastã
activitate conform prevederilor legale privind:
Înregistrarea cererilor de acces public, soluþionarea lor ºi raspunsurile
Registrul conform normelor legale
Documentele urgente, rezolvate
Cãutare ºi regãsire rapidã

