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Utilizarea RSIGN pentru semnarea electronică a contractelor 

Stimate client Jungheinrich

În viitor, Jungheinrich ar dori să simplifice procesul de semnare a contractelor pentru clienții noștri, cu scopul 
reducerii atât a timpului, cât și a costurilor asociate cu necesitatea unei semnături de mână pe toate contractele.  

Prin prezenta scrisoare vă informăm că, în viitor, contractele noi, precum și orice modificare sau completare a 
contractelor existente vor fi semnate electronic. Tranzacția va avea loc prin intermediul platformei "Software-ul 
RSIGN de la compania elvețiană Frama Communications AG, cu sediul în Dorfstrasse 6, CH-3438 Lauperswil, 
Elveția, cu nr. de identificare CHE-336.741.093 TVA.". 
Puteți găsi informații suplimentare la următorul link: https://www.frama-rsign.com. 

RSIGN este o soluție software pentru procesarea și documentarea semnăturii electronice a unui document. Cu 
ajutorul acestui software, un document este trimis și semnat electronic. În acest fel, toate etapele sau 
evenimentele asociate cu acest document pot fi urmărite, asigurând caracterul imuabil al acestuia. Standardul 
corespunde unei semnături electronice avansate (AES). În Elveția, semnăturile electronice pot fi utilizate în 
mod regulat atunci când forma scrisă nu este stipulată în mod expres prin formalități legale sau convenite 
(formă scrisă). Cu toate acestea, în Elveția nu există formalități legale pentru majoritatea contractelor, motiv 
pentru care nu este necesară o semnătură de mână pentru validitatea acestora.  

Procesul semnăturii electronice se execută după cum urmează și este în mare parte identic în ceea ce privește 
procesul cu cel al altor furnizori de semnături electronice, cum ar fi Docusign, Adobe Sign, Eversign, SignNow: 
1) Odată ce conținutul documentelor contractuale a fost convenit în mod definitiv, acestea vor fi puse la

dispoziția semnatarilor notificați prin RSIGN pentru semnare. În plus, e-mailul va include, de asemenea,
dispozițiile privind protecția datelor aplicabile serviciului de semnătură electronică.

2) Deschideți documentele prin intermediul linkului din e-mail și urmați pașii indicați pentru a formaliza
semnăturile prevăzute în acesta.

3) De îndată ce ați semnat documentele, acestea vor fi puse la dispoziția Jungheinrich prin RSIGN, iar
Jungheinrich va semna de asemenea documentele prin RSIGN.

4) Odată ce documentul a fost semnat de toți semnatarii, documentul final semnat este trimis automat tuturor
semnatarilor, purtând toate semnăturile.

Precondiții: Cel puțin unul (sau toți) dintre semnatari trebuie să fie anunțat în prealabil companiei Jungheinrich, 
cu numele și adresa de e-mail. Cu toate acestea, RSign include, în plus, o opțiune de expediere, în cazul în 
care nu știți încă exact care este al doilea semnatar disponibil sau care urmează să semneze documentul. 

Sperăm că veți sprijini această schimbare.

Cu toate acestea, utilizarea semnăturii electronice descrise nu este obligatorie. În cazul în care nu doriți să 
utilizați procesul de semnătură electronică, vă rugăm să informați imediat persoana de contact de la 
Jungheinrich prin e-mail.   

Ca întotdeauna, persoanele de contact obișnuite de la Jungheinrich vor fi disponibile pentru a vă răspunde la 
orice întrebare pe care o aveți. 

Cu stimă, 
Imke Fasold 
Managing Director  
Jungheinrich România SRL
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