
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ 

LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate 
msotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si 
sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situa^ei actuale
Flexibilizarea §i adaptarea relatiilor de munca la realitatile socio-economice actuale in raport 

la evolu|ia dinamica a pie^ei muncii, care in contextul crizei economice intampina numeroase 
dificultati, este apreciata ca oportuna §i necesara.

In urma analizei solicitarilor venite din partea reprezentantilor mediului de afaceri s-a constatat 
ca principala problema in acest domeniu o reprezinta relativa rigiditate a prevederilor referitoare la 
flexibilitatea pietei muncii. In acest sens au fost initiate modificarile §i completarile Codului 
Muncii.

Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
prevede obligativitatea incheierii contractului individual de munca in forma scrisa, in limba 
romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obliga^ia de incheiere a 
contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

Avand in vedere nevoia de eficientizare §i imbunatatire continua a relatiilor de munca, precum 
§i necesitatea simplificarii procedurilor specifice activitatii de resurse umane, se impune 
reglementarea posibilitatii angajatorului de a utiliza semnatura electronica avansata sau semnatura 
electronica calificata insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica 
calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului la incheierea contractului individual de 
munca/actului aditional la contract.

Potrivit legislatiei actuale, telemunca este definita ca o forma de organizare si/sau de indeplinire 
a sarcinilor, folosind tehnologia informatiei, in contextul unui contract de munca/a unei relatii de 
munca, in care activitatea care ar putea fi efectuata si la sediul/spatiile angajatorului, este efectuata 
in mod regulat in afara sediului/spatiilor respective.

Este necesara sprijinirea angajatorilor in a utiliza forme alternative de munca si de a simplifica 
procedurile specific activitatii de resurse umane tinand cont de faptul ca, in continuare se mentin 
regulile de distantare fizica, inclusiv la locul de munca, context in care telemunca este o solutie 
dezirabila.

In contextul epidemiologic actual trebuie luate masuri urgente care sa aiba un impact pozitiv pe 
piata muncii si care sa tina cont de actiunile din planul sanatatii publice, concomitent cu limitarea 
sau intreruperea activitatilor socio-economice sunt necesar a fi implementate o serie^deTSastiri si 
in Romania. ____________________________________________

Legea nr.53/2003



In domeniul securitatii §i sanata|ii in munca a telesalariatului, angajatorul are urmatoarele 
obliga^ii specifice:

a) sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informa|iei si comunicatiilor §i/sau 
echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin 
altfel;

b) sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar, cu exceptia cazului 
in care partile convin altfel;

c) sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta §i adecvata in 
domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii §i instruc]:iuni de lucru, 
specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca §i utilizarii echipamentelor cu ecran de 
vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la 
introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

Prevederile existente incumba angajatorului obligafia de a asigura telesalariatului primirea unei 
instruiri suficiente si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de 
informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca.

in ceea ce priveste domeniul securitatii si sanatatii in munca, la nivel national acesta este 
reglementat de:

- Legea securitatii si sanatatii in munca, nr.319/2006, care transpune in legislatia nationals 
Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea in aplicare de masuri pentru 
promovarea imbunatatirii securitatii §i sanatatii lucratorilor la locul de munca, inclusiv de normele 
in aplicarea acesteia, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 1425/2006,

- hotarM ale Guvemului care transpun in legislatia nationals directivele speciale ale Directive! 
89/391/CEE

- hotarari ale Guvemului care transpun directive europene privind cerintele minime de securitate 
si sanatate referitoare la protectia tinerilor la locul de munca, asistenfa medicala la bordul navelor, 
protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de munca, 
asigurarea securitatii si sanatatii la locul de munca pentm salariatii incadrati in baza unui contract 
individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrafi la agenti de 
munca temporara.

Principiul fundamental al Directive! 89/391/CEE, transpusa in legislatia nationala prin Legea 
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, este acela ca angajatoml are obligatia de a asigura 
securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca, iar, in cadml responsabilitatilor 
sale, angajatoml este obligat sa ia si masurile necesare pentm informarea si instmirea lucratorilor.

Astfel, angajatoml trebuie sa asigure conditii pentm ca fiecare lucrator sa primeasca o instmire 
suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatafii in munca, in special sub forma de informatii si 
instmctiuni de lucm, specifice locului de munca si postului sau. Totodata instmirea trebuie sa fie adaptata 
evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri, periodica si ori de cate ori este necesar.

Instmirea lucratorilor are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si 
sanatate in munca. Aceasta cuprinde trei faze, respectiv instmirea introductiv-generala, la locul de munca 
si periodica.

Rezultatul instmirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in fisa 
de instmire individuala, conform modelului prezentat in anexa nr. 11 la normele metodol^^S^&K 
aplicare a Legii nr.319/2006, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instmirii.



Fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratoml instruit de catre persoanele care au 
efectuat si au verificat instruirea, fiind pastrata de catre conducatorul locului de munca.

Avand in vedere preocuparile la nivel european privind noile forme de munca precum §i masurile 
stabilite in contextul actual, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii lucratorilor si luand in considerare 
politica de digitalizare si folosirea mijloacelor de comunicare electronica, apreciem necesara adoptarea 
unor masuri adecvate.

Neadoptarea unor astfel de masuri, in contextul celor mai sus mentionate, ar putea duce la crearea 
unor dificultati in procesul de instmire in domeniul securitatii si sanatatii in munca in general, proces 
care are ca scop dobandirea de catre lucratori a cunostintelor necesare pentru ca activitatea lor sa se 
desfasoare cu respectarea masurilor de prevenire stabilite in functie de riscurile identificate la locurile de 
munca, pentm protejarea sanatatii, vietii, integritatii fizice si psihice a acestora, precum si a altor persoane 
participante la procesul de munca._____________________________________________________

Schimbari preconizate
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

prevede obligativitatea incheierii contractului individual de munca in forma scrisa, in limba 
romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligapa de incheiere a 
contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

Avand in vedere nevoia de eficientizare §i imbunatatire continua a relatiilor de munca, 
precum si necesitatea simplificarii procedurilor specifice activitatii de resurse umane, prin 
prezentul proiect de act normativ se propune reglementarea posibilitatii ca partile sa utilizeze la 
incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract §i altor documente emise 
in executarea contractului individual de munca, dupa caz, semnatura electronica avansata sau 
semnatura electronica calificata insotite de marca temporala electronica sau marca temporala 
electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului iar contractele individual de 
munca si actele aditionale incheiate prin utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii 
electronice calificate insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica 
calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului sa fie arhivate de catre angajator cu 
respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicat^ §i ale Legii 
nr. 13 5/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata si vor fi puse la 
dispozitia organelor de control la solicitarea acestora.

Proiectul de act normativ prevede de asemenea ca angajatorul mi poate obliga salariatul sa 
utilizeze semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata insotite de marca 
temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al 
angajatorului la incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract.

De asemenea, persoana selectatain vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata 
si cu privire la procedurile privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii 
electronice calificate insotite de marca temporala §i sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Prin prezentul act normativ s-a introdus obligatia salariatilor cu munca la domiciliu de a 
respecta si de a asigura confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul muncii 
la domiciliu.

2.

Activitatea de telemunca prin defmitie presupune indeplinirea atributiilor specifice fianctiei, 
ocupatiei sau meseriei pe care telesariatul o detine, folosind tehnologia imofiiaff^.^'/si 
comunicatiilor, in mod regulat si voluntar, in alt loc de munca decat cel org^iz^^g-^'ql^e



angajator, si totodata presupune stabilirea acestor aspecte de catre partile semnatare ale 
contractului individual de munca, regulamentul intern §i/sau contraetul eolectiv de munca 
aplicabil, in conditiile legii.

In acest sens, apreciem ca necesare elementele specificate in proiect privind instruirea 
lucratorului in general si in special privind riscurile pe care le presupune lucrul cu ecranele de 
vizualizare, angajatorul neputand detine controlul asupra acelor aspecte ce nu pot fi organizate de 
catre acesta.

Proiectul de act normativ i§i propune modificarea art.7 lit.c) din Legea nr.81/2018 privind 
reglementarea activitatii de telemunca in sensul eliminarii sintagmei „specifice locului de 
desfasurare a activitatii de telemunca” din motivele mai sus specificate, precum si abrogarea 
prevederilor art.5 alin.(2) lit.c referitoare la instruirea specifica pentru“locul/locurile desfa§urarii 
activitatii de telemunca, convenite de parti”.

Prin prezentul act normativ se reglementeaza faptul ca angajatorul verifica activitatea 
telesalariatului in principal prin utilizarea tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor, in condkiile 
stabilite prin contraetul individual de munca, regulamentul intern §i/sau contraetul eolectiv de 
munca aplicabil, in condidile legii.

Prin aceasta modificare s-a avut in vedere, in scopul protejarii telesalariatului de riscurile ce 
deriva din deplasarile acestuia pentru predarea livrabilelor rezultate din activitatea desfasurata, in 
format fizic, utilizarea tehnologiei fiind caracteristica acestui tip de forma de munca.

Introducerea masurilor propuse creeaza avantaje in domeniul relatiilor de munca prin 
reglementarea unor masuri de necesitate imediata pentru desfasurarea in bune conditii a muncii la 
distanta, respectiv munca la domiciliu si telemunca .

Neluarea acestor masuri ar avea ca si consecinta aparitia unor mari dificultati in aplicarea 
practica a muncii la distanfa.

Urgenta proiectului de act normativ rezida tocmai in importanta deosebita in care utilizarea 
acestor instrumente moderne in sprijinul atat al angajatilor cat si angajatorilor flexibilizeaza si 
simplifica relatiile de munca in contextul raspandirii coronavirusului SARS Cov-2 si a necesitatii 
pastrarii distantarii sociale.

Actul normativ nu introduce notiuni noi ci doar detaliaza tipul de documente care pot fi 
semnate cu semnatura electronica avansata sau senmatura electronica calificata insotite de marca 
temporala electronica sau marca temporala electronica calificata §i sigiliul electronic calificat al 
angajatorului.

Avand in vedere specificul acestei forme de organizare a muncii, a fost eliminata sintagma 
„ cel putin o zi pe luna” din cuprinsul defmitiei telemuncii.

Pentru prevederea legala referitoare la instruirea in format electronic, dupa alineatul (3) al 
articolului 21 din Legea securitatii si sanatalii in munca nr.319/2006, cu modificarile ulterioare, se 
introduc doua noi alineate, alineatul (4) si alineatul (5).

Potrivit proiectului de act normativ, notiunile de semnatura electronica avansata sau 
semnatura electronica calificata insotite de marca temporala electronica sau m^aa=|^B^i^la 
electronica calificata ?i sigiliul electronic calificat al angajatorului__________



utilizate in cuprinsul actelor normative care fac obiectul ART. I-III, din prezentul proiect de 
ordonanta au intelesul dat de dat de dispozi^iile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica §i 
serviciile de in credere pentru tranzactiile electronice pe piata interna §i de abrogare a Directivei 
1999/93/CE. ^ ’

Angajatorul poate suporta in vederea indeplinirii obliga^iilor legale men^ionate in prezentul 
proiect de ordonanta, cheltuielile pentru achizifionarea semnaturilor electronice avansate sau 
semnaturilor electronice calificate insotite de marca temporala electronica sau marca temporala 
electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului utilizate pentru semnarea 
inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca/securitatii §i sanata^ii in munca.

Ca unnare a adoptarii prezentului proiect de Ordonanta de UrgenfS se impun modificari ale 
Hotararii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii Securitatii ?i sanatatii in munca nr. 319/2006.
3.Alte informatii
Nu este cazul.

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2K Impactul asupra sarcinilor administrative:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2\ Impactul asupra intreprinderilor mici §i mijlocii:
Prezentul' proiect de act normativ a fost supus evaluarii impactului economic al actelor 
normative asupra intreprinderilor mici §i mijlocii - Testul IMM, prin supunerea spre consultare, 
pe site-ul www.imm.gov.ro, in data de 16.04.2021, a Sondajului on line ''Utilizarea semnaturii 
electronice avansate!calificate insofitd de marca temporala electronica sau marca temporala 
electronica calificata la incheierea contractului individual de muncd/actului adifional, precum 
^i pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relafiilor de muncd/securitdfii §i 
sanatatii in munca/-’ asupra caruia nu s-a primit nici un raspuns, opinie sau propunere.
De asemenea, Raportul Testului IMM a fost supus spre consultare membrilor GEIEAN, care a 
emis avizul favorabil nr.550665/VS/23.04.2021.
3.1mpactul social
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4.1mpactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5.Alte informatii
Nu este cazul.

\

http://www.imm.gov.ro


Sectiunea a 4 - a
Impactul Hnanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru

anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

mii lei
Indicator! Anul

curent
Urmatorii 4 ani

6 71 2 3 4 5
1. Modiflcari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurdrilor sociale 
de stat:
(i)contributii de asigurari
2. Moditicari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
aj buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurdrilor sociale de stat: 
(i) cheltuieli de personal (ii) bunuri si
servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare 
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modiflcarii veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii



Sectiunea a 5 - a
__________ Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare__________
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in 

vigoare a proiectului de act normativ:
- modificarea Hotararii Guvemului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securita^ii sanatatii in munca nr. 319/2006
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozi|ii
1^' Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domeniul achizitiilor 
publice.

a) impact legislativ - prevederi de modificare §i completare a cadrului normativ in 
domeniul achizitiilor publice, prevederi derogatorii;
Nu este cazul.

b) norme cu impact la nivel operational/tehnic - sisteme electronice utilizate in 
desfasurarea procedurilor de achizifie publica, unita^ centralizate de achizi|ii publice, 
structura organizatorica interna a autoritafilor contractante.
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia europeana in cazul proiectelor 
ce transpun prevederi europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4. Decizii ale Curtii Europene de Justi|ie fi alte documente
Proiectul de act nonnativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte normative si/sau documente internationale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Alte informatii - Nu este cazul.
Sectiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvernamentale, institute de 
cercetare si alte organisme implicate
Proiectul de act normativ a fost elaborat in cadrul Ministerului Muncii fi Protectiei Sociale cu 
consultarea partenerilor sociali reprezentativi la nivel national.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum fi a 
modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul prezentului act 
normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care 

actul normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotararii 
Guvemului nr.521/2005 privind procedura de consultare a stmcturilor asociatLv.gale 
autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte



Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfasurate m cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Economic §i Social prin avizul nr. 
3621/2021.
Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 259/2021.

6. Alte informatii - Nu este cazul.
Sectiunea a 7-a

Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea actului normativ
In procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile 
procedurale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale prevazute de Legea nr. 
52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica, republicata.
Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului prin publicarea pe pagina 
de internet a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Au fost intreprinse demersurile legale prevazute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, 
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea §i prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea 
adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009.__________
1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii actului normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii 
cetatenilor sau diversitatii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte informatii - Nu au fost identificate.

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale si/sau locale - inflintarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor institutiilor existente.
Nu este cazul.
2.Alte informatii
Nu este cazul. Vi



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau 
semnaturii electronice calificate insotite de marca temporala electronica sau marca 
temporala electronica calificata §i sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul 
relatiilor de munca §i pentru modificarea si completarea unor acte normative, pe care il 
supunem Parlamentului spre adoptare.
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