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privind utlUzarea semnăturii electronlce avansate sau semnituril electronice calificate, 
insoţlta de marca temporală electronică sau marca temporală elactronlci calfflcată 

şi slglllul electronic calificat al angajatorul ul în domeniul relaţlllor de muncă, 
şi pentru modificarea 9i completarea unor acte normative 

Digitalizarea rela{lllor de munca, Tn sensul utilizării semnaturil electronice avansate sau calificate inso~lle de· marca 
temporara electronică &au marca temporalâ electronică calificată şl sigiliul electro"lc calificat al a"gajatorutt.11 Tn toate documentele 
necesare desfăşurarii acestora şi simplificarea rnecanismelor de desfaşuram a telemuncii, inclusiv rn ce pri.veşte sănătatea şi 
securilalea in muncă, reprezintă o mâsurA imPortantă asumată de Ministerul Muncii şi Prolec\lei Sociale prin Programul de 
guvernare. 

Ţinân.d cont de evoluţia pieţel forţei de mun~ şi a rela\lilor angajator-angajat şi având în vedere necesitatea instituirii unor 
tela\ii de muncii mai flexibile, care să asrgure crEtarea condi,iilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri,. concomitent cu asigurarea 
nivelului de protecţie a salaria,ilor, 

în considerarea faptului că legea nr. 53/2003 ~Codul muncii, mpublicatA, cu modifioorile şi compleU~rile ulterioare. ca aci 
fundamental care reglementeazA relaţiile de muncă din RomAnla. trebuie sA r&flecte realitatea economici in cadrul cArela se 
manlfeslâ aceste relaţn şi in acelaşi limp trebuie să răspundă necesllâţllor ple~ei muncii in contextul crilel economice actuale şi 
cu anticiparea corecta a evoluţiilor următoare, 

având in vedere dreptul angajatoru lui de organizare şi fun~ionare a unităţii, 
Vnând cont de fa.ptul că rela~ile de muncă se bazează pe principiul consensualitaţil şi al bunei-credinţe, 
linând cont de faptul că modificările induse de evoluţiile tehnologice rapide reprezintă provocâri considerabile pentru o piaţă 

a muncii care evolueaza intr-un ritm alert. 
a'4nd în vedere nevoia de eficientizare şi imbunâtăţire continua a rela!lilor de muncă, precum şi necesllatea simplificării 

procedurilor specifice aetivilăţ.ll de resurse umane. se Impune reglementarea posibililăţii angajatorului de a utiliza semnătura 
electronlcJ avansatA sau semnAtura electronici calilicaJi lnso\ită de marea temporală electronici sau marca temporală electronlcA 
callficalA şi sigiliul elecltonic calificat al angajatorului la încheierea contractului individual de muncâlactulul adiţionat la contract şi 
altor documente emise în executarea conlractului individual de muncă. 

rn considerarea faptului că introducerea măsurilor propuse creeazl avantaje în domeniul relaţiilor de muncă prin 
reglementarea unor mt!isurl de necesitate Imediată pentru desra,urarea in buna condiţii a muncii la distanţă, respectiv munca la 
domiciliu şi telemunca, 

\lnand cont de raptul ca neluarea acestor măsuri ar avea drept consecln~ apariţia unor mari diflcullAP Tn aplicarea practcca 
a muncii la distan~. 

luând fn considerare llpsa unul cadru normativ adaptat la schlmbârlle de pe piaţa muncll care a determinat ca Tn domeniul 
relaţiilor de muncă şi al securllâlii şi sănâlă\li in muncă utilizarea semnălurii electronice avansate sau semnăturii electronice 
calificate insoţite de marca temporala electronică sau marca temporală electronica calificata şi sigltlul electronic calificat al 
angajatorului sa fie lipsita de aplicabilitate, 

avand în vedere necesitatea asig.uraril predlclibllitâţil şi siguranţei circuitului Juridic în domeniul relaţiilor de mun~. 
luand Tn considerare Importanţa deosebită prin care utilizarea acestor instrumente modeme vlne în sprijinul atât al angajaţilor. 

cât şE al angajatorilor şi flexibitlzează şi simplifica relatllle de muncă în contextul răspândirii coronavlrusului SARS-CoV·2 şi al 
necesltiţli pisltii'ii distant~fil sociale, 

având Tn vedere Intrarea in vigoare a Legii nr. 5812021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 
prlvind prelungirea apli~ril unor măsuri de protec\le socială adoptate îfl contel(tul răspândirii coronavirusulul SARS-CoV-2. precum 
şî pentru modificarea Ordonan\ei de urgen\ă a Guvernului nr. 13212020 privind masurl de sprijin desUnate salanainor şi angajatorilor 
fn contextul situaţiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusulul SARS.COV-2, precum şî pentru stimularea creşterii 
ocupării forţei de muncă, s-a constatat necesitatea unei mai mari flexibilităţi a timpului de muncă atat pentru angaja,, cât şi pentn.i 
angajatori, ceea ce poate determina nevoia incheieni mai multor acte acUiionale la contractele Individuale de munci. 

Potrivit datelor furnizate de lnspec!la Muncii, în luna martie 2020, Tn registrul general de evidenţă a salariaţilor erau 
înregistrate 50.577 de contracte individuale de muncă cu clauză de lelemuncă, în luna decembrie a aceluiaşi an erau inregistrate 
383.300, iar Tn luna martie 2021sunt394.415 de astfel de contracte de muncă. 

în acest sens, ftexibllizarea şi adaptarea relaţiilor de munca la realitâtlle socioeconomice a(:tuale în raport cu evoh,Jţia 
dinamică a pieţei muncU, care în contextul crizei economice intamprna numeroase dlficultaţi, sunt apreciate ca oportune şi neoesa~e. 

Oe asemenea; ~nând cont ele faprul că în continuare se men\ln regulile de dlstanlare fizică, Inclusiv la rocul de muncă, 
context în care letemunca este o soluUe dezirabilâ, este necesarâ spri1lnlrea angajatorilor în a utiliza forme altemalive de munci 
şi de a slmplifica procedurile specifice aclMtă~H de resurse umane. 

Jn contextul epfdemlologic actual trebuie luate mAsuri urgente care să aibă un impact pozitiv pe piaţa muncii şi cam să ţină 
cont de acţiunile din planul sanălâţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea aclivit1ţilor socloeconomice, este necesar 
să fie Implementate o serie de măsuri şi în România, 

neluarea unor ma suri urgente, eu caracter excepUonal, în domeniul soclpJ şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte 
pe termen lung asupra silua~ei angajaţilor şi altor categorii de persoane, Tn actualul context epldemlologic. 

în contextul epldemlologlc actual s-a Intensificat modalitatea de desfAşurare a actlvită~lor prin mljloace de comunicare la 
distanţa, 



aşadar, criza provocată de pandemie a accelerat telemunca, care a fost un sprijin real pentru anumite sectoare .de 
acUvltale. 

Avăncl în vedere cil tendin!ll de a lucra de la distanţă va fl vlzibîlă în multe aspecte ale vfeţii noastre şi de acum încolo, 
tulind în considerare faptul că telemunca este fOfma de organizare a muncii prin care salariatul. in mod regulat şi voluntar, 

îşi îndeplineşte atrlbu~lle specifice func\lel, ocu~~el sau meseriei pe care o de~e, în alt loc decât locul de muncă organll!lll de 
angajator; folo5ind tehnologia lnforma\lel şi comt.111fca~t1or. 

in considerarea !aptului cil activitatea delelemuncă are un caracter specific, desfilş,urilndu-se de la distan!ă, 'i nu inlr-un 
loc de muncă organizat de angajator, 

având in vedere faptul că prevederile eXistente. incumbl! angajatorului obliga\ia de a asigura telesalar!atulul primirea unei 
instruiri suficiente şi adecvate în domeniul 5ecurităJil şi slinătăPi in muncă, ln special sub formii de Informalii şi lnstrticţlunl de lucru, 
specifice locului de desfăşurare a acUvită~i de·telemuncă, . . , 

lnlrucilt este dlllcU de precW!Vstablllt a priDd lcclJI de muncă al telesariatulul, riispunderea angajatorului cu privire la 
instruirea salariaţilor 1rebu[e ~fle raportal11 la caracterul deo.sebll al activiliiţil de lelemuncă, 

lntrucilt pentru buna desllişurare a rela\Ulor de muncă, partlcfpantn la raporturtte de muncă se consul!ă reciproc, în condiVile 
legii şi ale contractelor colective de muncă, 

.având în vedere că dispoziţia referitoare la instruirea în format eJactronic este o allemalivă ce poate fi sau nu adoptată de 
câtre aligajalori, 

~nâ.nd cont de faptul că angajatorul are ollllga~a de a asigura securitatea şl sl!nătatea lucratorilor în toate. aspectele legale 
de muncl!, iar în cadrul responsabllită\llor sale, angajatorul este obliga! să la şi măsurile necesare pentru informarea 'i înslrUlrea 
lucrălorllor, 

Vnănd cont de riscurile de a piemie salariaU care rec!amli nevoia adapbÎirii rela\iilor de muncă la nolte reelită~ economice, 
sociale şi lehncloglce, 

avand în vedere nevoia de eficlehUzare şi imbtmătă\fre continuă a relaţlllor de muncă, precum şi necesitatea adaptării ta 
modificările induse de evolu~lle tehnologice, considerăm că este necl)sar să se permită angajatorului realizarea IM!rulrll lucdltorilor 
şi prin mijloace elec.trcnlce:, ca alternativi! la solutia legislativa actuală .. 

Având în vedere preocµpi!rile ta nivel european pr'ivind noile forme de munci!, precum şi ma~urile stabllile în contextul 
actual, în scopul aslguri!rii sllnlllă!ll şi securilil\ll lucrătcrilcr, şi luând în considerare polillca de dlQltalfzare şi folosirea mljlcacelor 
de comunicare elecimnleă, apreciem necesară adoptarea unor rilăsuri adecvale. · 

11nllnd cont de faptul că neadaptarea unor astfel de ma sur!, în contextul celor mat sus menponale, ar putea duce la 
cre;irea un0r dlncultăli în procesul de instruire în dcimenl.ul secui!UiVi şi siln!îlă!ii in muncă în general, proces care are ca sC!)p 
dobândirea de tjltre lucrători a cunoş,lin\elor necesare pentru ca activitatea lor sa se desfăşoare cu respectiirea măsurilor de 
prevenire stabilite în runqie de riscurile identificate la locurile de muncii, pentru protejarea sănătăţii, vle!ll, lntegr!tă!ii fizice şi psihice 
a ace.stora, precum şi a altor persoane participante la procesul de muncă, 

ln co.nsi.derarea faptului ca elementele de mal sus se .ccnstltuîe într-o situaţie de urgentă şi eKtraordinară a cârei 
re9let11entare nu pOi;lle li amânată, 

în Iernatul art. 115 alln. (4) din ConsUtu\la României, tepubllcalli, 

Guve.mul Rom.ilniel adoptă prezenta ordonan\ă de urgeri\â. 

Art. I. - Legea nr. 5312003 -Codul muncii. republicată în către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor 
Monitorul Orlclal al României, Partea I, nr, 345 din 18 mal2011, Naponale nr. 16/1996, republlcetâ, şi ale Legii nr. 13512007 
cu modincări!e şi completările ulterioare, se completează după priyîm:I arhivarea documanlelorin fermii etec:tronică, republicată, 
cum u.imeazâ: şi vor fi puse la dlspozllia organelor de control competente, la 

1. La artl-c:olul 16, după alineatul (1) se Introduc şapte nai solicitarea acestora. 
alineate, alli'leatele {1 'H17l, cu unnătorul cuprins: (14} Forma s:cr1să a fnscrisurllor cerute de prezenta lege se 

.(11) Piîrţile pot opta si! ullllzez.e la încheierea contractului constdera îndepllnlli! şi dac:ll lnscrisul este întocmit în rormă 
individual de muncllfaclYluT adl~onal la conlract, după caz, electrontcil şi este semnat cu Hmnăturâ electronlcă avansată 
semniitura .. electronică avansată sau semnătura eleclronic:ll sau semniitură electronicii califleată, insolită de. 111arca 
calificată, inso!ilă de marca temporală eleclronlcâ sau marca temporal!\ eleclronlcâ sau marca temporală elechtlnlcâ calificată 
temporală electronică calificată\)( .sigiliul ele.clronlc calificat al !fi sigiliul electl'.O(lic calificat.al angajatorului, în condiţiile legii, 
angajatorului, (1°) ln raporturile: angajatorului cu inslilu!iile publice, la 

(12) Angajatorul poale opta pentru utilizarea semnăturii întocmirea înscrisurilor/documentelor.din domeniul rela~ilor. de 
electronice avansate sau şemn!!turl! electronice calificate, muncă/securilă!il ştsanălă\iiîn muncă, tingajatorul poate utulza 
lnso~lă de marca temporali! electronică sau marca temporală sernnătUra electronică avansată sau semnătura electronică 
eleeltonlcă califica!! şf sJgU!ul e.lectro[lic calificai al angajatorului, cauncali\, insotlllll de marca temporală electronică sau marca 
penltU întocmwea .tuturor înscrlsurllorJdocumentelcr din temporală electronică calificată şi !Sigiliul electronic califica!. 
domeniul relâllllor de muncă rezultate la încheierea contractului (16) Angajati;irul nu poate ol>Uga persoana selectată in 
individual de muncă, pe parcursul executllrll acestuia sau la vederea anga)ănl ori, dupi! caz. salariatul să uUlizeze semnătura 
iricetare.a contractului ind.Mdual de mu11că, în condiţiile stabilite .e.lectronlcă avansată sau semnătu.ra ele.ctronică calificată, 
pril1 regula11ientul lntl!111 şi/sau contractul 1;olectiv de. muncă însolllii de.marca temporală electronică sau marca temporală 
aplicabil, pptrMl legU, electronică calificală şi ~iglliul electroni.c calificat al angajato111lul. 

(13) Oonlracte.le individuale de muncă şi actele adljionale la încheierea contracllllui Individual de mullcă/aotut.ul adlllonal la 
incheiate prin utilizarea semni!lurii electronice avansate sau contractsau a altordocumenle emise în executarea contractului 
semnăturii electronlce calificate, însci\lle de marca temporală individual de muncă, d~pă caz. 
electrc11lchl3u marca temporală electronică calificată şi slglllul (17) La încheierea contractu.lui Individu.al de muncă/actului 
electronic calificat al angajatorului, precum şi înscrisurile/ adiţional la contract sau a.altor documente emise în executarea 
documentele din domeniul reta\lilor de muncă se arhivează de contractului individu.al de m1Jncă, după caz, părţile trebuie. sll 


