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Așadar, la sediul IJJ Il-
fov, în prezența prefectului 
și subprefectului județului, 
Marius Cristian Ghin-
cea și Laurenția Tortora, 
a vicepreședintelui Con-
siliului Județean Ilfov, Ri-
zia Tudorache, președinte 
al Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică (ATOP) de 
la nivelul județului, a co-
misarului șef de poliție Do-
ru Marius Iacobuș, inspec-
tor șef al Inspectoratu-
lui de Poliție Județean Il-
fov și comandantului ISU 
”Codrii Vlăsiei” Ilfov, Irinel 
Alexandru Precup, a avut 
loc ceremonia de acor-
dare a unor recompense. 

Au primit astfel de apreci-
eri jandarmii care s-au dis-
tins în activitate, prin mo-
dul exemplar de executare 
a misiunilor încredințate, 
cei care au obținut rezul-
tate deosebite în îndeplini-
rea atribuțiilor sau în pre-
gătirea profesională, cei 
care au avut o comportare 
demnă și meritorie pe tot 
parcursul anului 2017. În 
total, 12 avansări în gradul 
următor înaintea expirării 
stagiului minim în grad, 21 
de recompense cu ”Diplo-
mă de merit”, 16 recom-
pense cu ”Mulțumiri”, 17 
cu ”Felicitări” și 14 recom-
pense cu ”Citare prin ordin 

de zi pe unitate”.
În deschiderea fes-

tivi tăților, inspectorul șef 
al IJJ Ilfov, col.  Bogdan 
Enescu, a vorbit colegi-
lor și invitaților despre im-
portanța Zilei Naționale 
a României, o sărbătoa-
re de suflet pentru româ-
nii de pretutindeni, mai 
cu seamă pentru milita-
rii din toate categoriile de 
forțe ale statului român 
care, de-a lungul veacuri-
lor, au participat la înfăp-
tuirea Unirii. În continua-

re, Bogdan Enescu a dat 
citire mesajului inspecto-
rului general al Jandar-
meriei Române și i-a pof-
tit pe oficialii invitați să 
înmâneze noile „grade” 
ofițerilor și subofițerilor 
recompensați cu „Avansa-
re înainte de termen”. Pe 
rând, invitații au transmis 
jandarmilor ilfoveni mesa-
je de apreciere și felicitări 
pentru modul exemplar în 
care își desfășoară activi-
tatea profesională și pen-
tru rezultatele obținute în 

toată activitatea lor.
La numai o zi după 

jandarmi, pe 29 noiem-
brie, la sediul Inspectora-
tului de Poliție al județului 
Ilfov (cel mai tânăr in-
spectorat de poliție din ța-
ră, înființat pe 15 ianua-
rie 1998), de asemenea 
în prezența prefectului și 
a președintelui ATOP Ilfov, 
a comandantului ISU Ilfov 
și a comandantului Inspec-
toratului Județean de Jan-

darmi, 6 ofițeri și 6 agenți 
din structurile poliției ilfo-
vene au fost avansați în 
gradul profesional următor 
înaintea expirării stagiului 
minim în grad. Mai mulți 
polițiști au primit, la rândul 
lor, ca semn de apreciere și 
recunoștință pentru mun-
ca depusă în anul 2017, di-
plome de excelență. ”În-
că o zi minunată petre-
cută alături de colegii din 
Inspectoratul de Poliție al 
județului Ilfov, pe care îi 
felicit pentru curajul de a 
purta «greutatea» unifor-
mei”, le-a spus prefectul 
Marius Cristian Ghincea 
polițiștilor ilfoveni, referin-
du-se la importanța misiu-
nii profesionale a acestora.
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Cine suntem?

SC Innovation Services Solution SRL este 
o companie cu capital 100 % Românesc, 
ce activează în domeniul arhivării fizice și 
electronice a documentelor.

Suntem deschiși la noi oportunități și știm 
că nevoile clienților nu seamănă niciodată 
între ele, astfel că ne adaptăm și creăm 
soluții personalizate pentru fiecare client în 
parte.

Ne remarcăm prin profesionalismul cu 
care ne desfășurăm activitatea și punem 
mare preț pe nevoile cu cliențiilor noștri.  
Oferim securitate, transparență și control 
total asupra informațiilor.

Ce ne dorim?

Dorim sa ne sprijinim clienții în gestionarea 
cât mai ușoară a documentelor.

Astfel, venim în sprijinul acestora, cu  
servicii de arhivare clasică și electronică, 
precum și cu servicii de implementare a 
unor sisteme personalizate de management  
electronic al documentelor.

Ce putem face?

Avem resursele necesare asigurării orică
rui serviciu privind arhivarea documen telor 
și managementul electronic al acestora, de 
la crearea acestora, scanarea și legarea 
documentelor, până la depozitarea lor în 
spații adecvate. Totul în conformitate cu re
gle mentările legale în vigoare. 

Management eficient de timp și cost
Rapiditate în găsirea documentelor

Control permanent al arhivelor
Garanția informațiilor

Soft specializat de management al documentelor
Personal cu experiență

Certificări ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001

Garanția confidențialității informațiilor
Management eficient de timp și cost

Acces ușor și rapid de la distanță, inclusiv pe telefonul mobil
Control permanent al arhivelor

Personal specializat, cu atestat de arhivare
Acoperire de 100% a teritoriului țării

Clienți: principalele instituții publice, companii private

 Scanare documente; 

 OCR-izare documente; 

 Constiruire bază de date  
în format PDF 

 implementarea sistemului  
de management al documentelor: 
soft, server, mentenanță sistem
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servicii  
complete de:

Management 
electronic al 
documentelor

Arhivare Legătorie Digitizare

Scanare Constituire bază de date
Implementare și mentenanță  

sistem electronic

advertorial

 Gruparea documentelor  
în dosare

 Întocmirea nomenclatorului

 Constituirea dosarelor

 Inventarierea dosarelor

 Selecționarea documentelor

 Protejarea și securitatea 
documentelor

Plusul nostru

avantajele Clientului

Plusul nostru

avantajele Clientului
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28 noiembrie a fost ziua în care, în 
urmă cu 99 de ani, Congresul General al 
Bucovinei a adoptat, la Cernăuţi, moţiunea 
privind Unirea necondiţionată şi pe vecie 
a Bucovinei, cu vechile ei hotare. O zi care 
a precedat Marea Unire din 1 Decembrie, 
o zi de sărbătoare şi la Inspectoratul 
Judeţean de Jandarmi (IJJ) Ilfov.

Aprecieri, recompense 
și avansări în grad, la 
Jandarmeria și Poliţia ilfovene

Invitaţi de seamă în mjlocul poliţiştilor ilfoveni

Col. Bogdan Enescu, Laurenţia 
Tortora, Marius Ghincea şi Rizia 
Tudorache


