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Sectiunea 1
Titiul proiectului de act normativ 

Ordonanfa de urgen|a

pentru modificarea completarea unor acte normative
Secfiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ
1. Dcscrierea situatiei actuale

Flexibilizarea §i adaptarea relatiilor de muncS la realitafile socio-economice actuale in raport la evolulia 
dinamica a pietei muncii, care in contextul crizei economice intampina numeroase dificultati, este apreciata ca 
oportuna §i necesara.
In urma analizei solicitarilor venite din partea reprezentanfilor mediului de afaceri s-a consiatat 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.
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare prevede 
obligativitatea incheierii contractului individual de munca in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua 
anterioara inceperii activitStii de cStre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in 
forma scrisa revine angajatorului.
Avand In vedere nevoia de eficientizare $i imbunatatire continua a relapilor de munca, precum $i necesitatea 
simplificarii procedurilor specifice activitalii de resurse umane, se impune reglementarea posibilitatii 
angajatorului de a utiliza semnatura electronica calificata la incheierea contractului individual de munca/actuiui 
aditional la contract.
Potrivit legislafiei actuale, telemunca este definita ca o forma de organizare §i/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 fl efectuata §i la sediul/spafiile angajatorului, este efectuata in mod regulat in afara 
scdiului/spatiilor respective.

In domeniul securitatii §i sanatatii in munca a telesalariatului, angajatorul are urmatoarele obligatii specifice :

a) sa asigure mijioacele aferente tehnologiei informatiei §i comunicatiilor §i/sau echipamentele de munca 
sigure necesare prestarii muncii, cu excepfia cazului in care partile convin altfel;

b) sa instaleze, sa verifice §i sa intretina echipamentul de munca necesar, cu excepfia cazului in care parfile 
convin altfel;

c) sa asigure condipi pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta §i adecvata in domeniul 
securitatii §i sanatatii in munca, in special sub forma de informatii §i instructiuni de lucru, specifice locului de 
desfa§urare a activitatii de telemunca §i utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la 
schimbarea locului de desfa§urare a activitapi 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 §i adecvata in domeniul securitatii ?i sanatatii in munca, in special sub forma de informatii ?i 
instructiuni de lucru, specifice locului de desfa§urare a activitatii de telemunca.________________________



In ceea ce prive§te domeniul securitatii §i sanata|ii in munca, la nivel national acesia este reglementat de;
- Legea securitatii ?i sanatStii in munca, nr.319/2006, care transpune In legislatia nalionaia Directiva 
89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea In aplicare de m^suri pentru promovarea 
Imbunatatirii securitatii ?i sanatatii lucratorilor la locut de munca, inclusiv de normele In aplicarea acesteia, 
aprobate prin Hotararea Guvemului nr.1425/2006,
- hotarari ale Guvemului care transpun In legislatia nationala directivele speciale ale Directive! 89/391/CEE
- hotarari ale Guvemului care transpun directive europene privind cerintele minime de securitate §i sanatate 
referitoare la protectia tinerilor la locul de munca, asistenta medicala la bordul navelor, protectia lucratorilor 
impotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de munca, asigurarea securitatii ?i sanatatii !a locul 
de munca pentru salariatii Incadrati In baza unui contract individual de munca pe durata determinata $1 pentru 
salariatii temporari Incadrati la agenti de munca temporara.
Principiul fundamental al Directive! 89/391/CEE, transpusain legislafia nationala prin Legea securitatii ?i sanatatii in 
munca nr. 319/2006, este acela ca angajatorul are obligafia de a asigura securitatea $i sanatatea lucratorilor In toate 
aspectele legate de munca, iar, In cadml responsabilitatilor sale, angajatorul este obligat sa ia §i masurile necesare 
pentru informarea $i instruirea lucratorilor.
Astfel, angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta $i adecvata 
In domeniul securitatii ?i sanatatii In munca. In special sub forma de informapi $i instrucpuni de lucru, specifice locului 
de munca §i postului sau. Totodata instruirea trebuie sa fie adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri, 
periodica §i ori de cate ori este necesar si trebuie sa fie adaptata evolufiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri. 
Instruirea lucratorilor are ca scop Insu§irea cuno^tinfelor §i formarea deprinderilor de securitate §i sanatate In munca, 
Aceasta cuprinde trei faze, respectiv instruirea introductiv-generaia, la locul de munca $i periodica.
Rezultatu! instruirii lucratorilor In domeniul securitatii §i sanatatii in munca se consemneaza In fi§a de instruire 
individuaia, conform modelului prezentat in anexa nr. 11 la normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, cu 
indicarea materialuiui predat, a duratei $i date! instruirii.
Fi§ade instruire individuaia se semneaza de catre lucratorul instruit §i de catre persoanele care au efectuat $i au verificat 
instruirea, fiind pastrata de catre conducatorul locului de munca.
in prezent. In cadrul legislatiei nafionale de securitate si sanatate in munca este definit accidentul de traseu. 
Regulamentul (UE) nr.349/201! al Comisiei, de punere In aplicare a regulamentului (CE) nr.1338/2008 al 
Parlamentului European §i al Consiliului privind statisticele comunitare referitoare la sanatatea publica, precum 
$i la sanatatea §i siguranta la locul de munca In ceea ce prive§te accidentele de munca, a exclus din punct de 
vedere statistic, din aceasta categoric, accidentele in drumul spre locul de munca, adica accidentele care apar 
In cursul deplasarii Intre domiciliul §i locul de munca.

2. Schimbari preconizate
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile §i 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. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca In 
forma scrisa revine angajatorului.
Avand In vedere nevoia de eflcientizare §i imbunatatire continua a relatiilor de munca, precum $i necesitatea 
simpliflcarii procedurilor specifice activitatii de resurse umane, prin prezentul proiect de act normativ se



propune reglementarea posibilitatii ca parjile sautilizeze la incheierea contractului individual de muncS/actului 
aditional la contract semnatura electronica califlcata, Tnsolita de marca temporala califlcata emisa de un 
prestator de servicii de tncredere califlcat, iar contractele individuale de muncS §i actele adi^ionale incheiate 
prin utilizarea semnaturii electronice califlcate sa fie arhivate de catre angajator cu respectarea prevederilor 
Legii ArhivelorNationale nr. 16/1996, republicata, in conditiile tehnice stabilite de Legea nr. 135/2007 privind 
arhivarea documentelor in forma electronica §i care vor fi puse la dispozitia inspectorilor de munca la 
solicitarea acestora.
De asemenea s-a introdus posibilitatea ca par{ile sa poata conveni sa utilizeze semnatura electronica avansata 
emisa in concordanja cu cerin{ele Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European §i al 
Consiliului din 23 iulie 2014 pentru intocmirea anumitor inscrisuri/documente din domeniul relaliilor de 
munca/securitatii $i sanatatii in munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul 
executarii acestuia sau la incetarea contractului.
Procedura privind utilizarea semnaturii electronice avansate §i listainscrisurilor/documentelorce pot fi semnate 
cu aceasta se siabilesc prin hotarare a Guvemului, in termen de maxim 45 de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei ordonanfe de urgenfS.
Potrivit proiectului de act normativ, angajatorul poate suporta cheituielile pentru achizijionarea semnSturilor 
electronice utilizate pentru semnarea inscrisurilor/documentelor care fac obiectul prezentei ordonan|e de 
urgenla.
ProiectuI de act nontiativ prevede de asemenea ca angajatorul nu poate obliga salariatui sa utilizeze semnatura 

electronica califlcata la incheierea contractului individual de munca/actului adifional la contract sau semnatura 

electronica avansata/calificata pentru semnarea inscrisurilor/documentelor stabilite prin lista prevazuta la 

alin.(l^).
De asemenea, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatui, dupa caz, va fi informata §i cu privire la 
procedurile privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau califlcate, dupa caz.
Prin prezentul act normativ s-a introdus obligafia salariafilor cu munca la domiciliu de a respecta secretul 
profesional §i de a asigura confidenjialitatea informafiilor §i documentelor utilizate in timpul muncii la 
domiciliu.
Intrucat este diflcil de precizat/stabilit a priori locul de munca al telesariatului iar raspunderea angajatorului cu 
privire la instruirea salariatilor trebuie sa fie rezonabila, raportata la caracterul deosebit al activitajii de 
telemunca, care presupune ca salariatui, in mod regulat §i voluntar, i§i indepline§te atributiile specifice funcpei, 
ocupatiei sau meseriei pe care o define, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind 
tehnologia informafiei $i comunicafiilor, proiectul de act normativ i§i propune modificarea art.7 lit.c) din Legea 
nr.81/2018 privind reglementarea activitafii de telemunca in sensul eliminarii sintagmei „ specifice locului de 
desfa§urare a activitafii de telemunca”.
Prin prezentul act normativ se reglementeaza faptul ca angajatorul verifica activitatea telesalariatului in 
principal prin utilizarea tehnologiei informafiilor §i a comunicafiilor, in condifiile stabilite prin contractul 
individual de munca, regulamentul intern §i/sau contractul colectiv de munca aplicabil, in condifiile legii. 
Avand in vedere specificul acestei forme de organizare a muncii, a fost eliminata sintagma „ cel pufin o zi pe 
luna” din cuprinsul definifiei telemuncii.



Prezentul proiect de act normativ are ca scop eliminarea accidentelor de traseu din categoria accidentelor de 
munca §i instituie ca alternativa dovada efectuarii instruirii lucratorilor In format electronic.

Astfel, din defini{ia”evenimentului”prevazuta laarticolul 5 literal) din Legeanr,319/2006 seelimina referirea 
la accidentu! de traseu, iar articolui 30 alineatul (1) litera g) se abroga..
Pentru prevederea legala referitoare la dovada instruirii in format electronic, dupa alineatul (3) al articolului 21 
din Legea securitapi $i sanatafii in munca nr.319/2006, cu modiflcarile uiterioare, se introduc doua noi alineate, 
alineatul (4) §i alineatul (5). 
3.Alte informaiii
Nu este cazul.

Sec^iunea a 3-'a
Impactui socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactui macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
1'. Impactui asupra medlului concurenfial ^i domeniului ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impactui asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2'. Impactui asupra sarcinilor administrative: 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactui asupra mtreprinderilor mici $i mijlocii:
Prezentul proiect de act normativ urmeaza sS fie supus evaluarii impactului economic al actelor normative 
asupra mtreprinderilor mici §i mijlocii - Testul IMM.
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.
S.Alte informa^ii 
Nu este cazul.

Sec^iunea a 4 - a
Impactui financlar asupra bugetului general consolidat, atat pc termen scurt, pentru anul curent,

cat $i pe termen lung (pe 5 ani)
mii lei

Urmatorii 4 aniIndicator! Anul
curent

6 72 3 4 51
1. Modificari ale vcniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) bugel de siai, din acesia:
(i) impozit pe profit



(ii)impozit pe venil
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) hugetul asigurdrilor sociale 
de slat:
(i)contribulii de asigurari
2. Modiflcdri ale cheltuiclilor
bugetare, plus/minus, din care:
aj bugef de slat, din acesla:
(i) cheituieli de personal
(ii) bunuri servicii
b) bugete locale:
(i) cheituieli de personal
(ii) bunuri $i servicii
c) hugetul asigurdrilor sociale de slat:
(i) cheituieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cre?terii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea venituriior bugetare
6. Calculc dctaliate privind 
fundamentarea modificarii 
venituriior fi/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informa^ii

Secjiunea a 5 - a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei fn vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ;
a) acte normative In vigoare ce vor fl modiflcate sau abrogate, ca urmare a intrarii In vigoare a 
proiectului de act normativ:
- modiflcarea Hotararii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securitatii §i sanatajii m muncS nr. 319/2006
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate In vederea implementarii noiior dispozi|ii



Hotarare a Guvernului pentru stabilirea procedurii privind utilizarea semnaturii etectronice avansate §i lista 
tnscrisurilor/documentelor ce pot fi semnate cu aceasta.
1' Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislajia in domenlul achizitiilor pubiice.

a) impact legislativ - prevederi de modificare completare a cadrului normativ Tn domeniui 
achizifiilor pubiice, prevederi derogatorii;
Nu esle cazul.

b) norme cu impact la nivel operafional/tehnic - sisteme electronice utilizate in desla^urarea 
proccdurilor de achizifie publica, unitafi centralizatc de achizitii pubiice, structura organizatorica 
interna a autorita^ilor contractante.
Nu este cazul. __________ _________________ _________ ______________________________
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legisla^ia europeana in cazul proiectelor ce transpun 
prevederi europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subject.________________________________________ _

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subject

4. Decizii ale Curfii Europene de Justifie ^i alte documentc
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subject.___________________________

5. Alte acte normative ?i/sau documente internafionale din care decurg angajamente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subject.

6. Alte informaiii
Nu este cazul,

Seciiunea a 6-a
Consultarlle efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ_____________

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizaiii neguvernamentale, institute de cercetare §i 
alte organisme implicate
Proiectul de act normativ a fost elaborat in cadrul Ministerului Muncii ?i Protectiei Sociale cu consultarea 
partenerilor social! reprezentativi la nivel na|ional. 
2. Fundamentarea alegerii organizafiilor cu care a avut loc consultarea, precum $i a modului in care 
activitatea acestor organizaiii este legata de obiectul prezentului act normativ 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Consultarile organizate cu autoritaiile administra^iei pubiice locale, in situafia in care actu| normativ 

are ca obiect activitaii ale acestor autoritati, in condiiiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritaiilor administrafiei pubiice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Consultarile desfa§urate in cadrul consiliilor intermlnisteriale, in conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor intermlnisteriale perraanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Informa^ii privind avizarea de catre:



a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
Proiectul de act normativ va fi supus avizarii Consiliului Economic §i Social $i Consiliului Legislativ.
6. Aite informafii
Nu este cazul.

Secfiunea a 7-a
Activita^i de informare public^ privind elaborarea implementarea proiectului de act normativ

In procesul de elaborate a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale aplicabile 
pentru asigurarea transparentei decizionale prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparen^a decizionala 
in administratia publica, republicata.

Prezentul proiect de act normativ va fi supus comentariilor publicului prin publicarea pe pagina de internet a 
Ministerului Muncii §i Protecliei Sociale.

Au fost intreprinse demersurile legale prevUzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ^i prezentarea proiectelor de documente de politic! publice, a 
proiectelor de acte normative, precum §i a altor documente, in vederea adoptarii/aprobfirii, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009.

1. Informarea societafil civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Informarea societalii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma impiementarii 
actului normativ, precum ^i efectele asupra sanatafii $i securitafii cetatenilor sau diversitafii biologice 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Aite informal!!
Nu au fost identificate.

Sec|iunea a 8-a 
MSsuri de implementare

1. Masurilc de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autorita|ile administra|iei 
publice centrale $i/$au locale -mflin|area unor noi organismesau extinderea competen|elor institupilor 
existente.
Nu este cazul.
2.Alte informa|ii
Nu este cazul.



Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat prezentul project de Ordonanfa de urgenta pentru tnodificarea ?i 
completarea unor acte normative, pe care il supunem spre adoptare Guvernului.

Ministrul Muncii Protec^iei Sociale

Victoria Violeta ALEXANDRU

Avizam favorabil:

Viccprim-ministru, 

Raluca TURCAN

Pre§edintele
Autorita^ii Pentru Digitalizarea Romaniei

Directorul
Serviciului de Telecomunicatii Speciale

loan - Sabin SARMA?lonel Sorin BALAN

Ministrut Transporturilor, Infrastructurii 
Comunica^iilor

Ministrul Economiei, Energiei §i Mediului de 
Afaceri

Lucian - Nicolae BODEVirgil - Daniel POPESCU

Ministrul Justi^ieiMinistrul Finan^elor Publice

Vasile - Florin CIJU Cataiin Marian PREDOIU



Fafa de ccle prezeiitate, a fost elaborat prezentui proiect de Ordonanta de urgenfa pentru modiflcarea §i 
completarea unor acte normative, pe care il siipunem spre adoptare Guvernului.

Ministrul Muncii/i^ Pfotectiei
/ I ■

iaie
I :

Viclorro Violcl ND

t.

Avizilm favorabil:

Viceprim-ministru,

Raluca TURCAN

Dircctorul
Scrviciului de Telecomunicatii Speciale

Pre^edintcle
Autoritatii Pentru Digltalizar^ RomSnici

loanlonci Sorin BALAN |Wit'^ARMA$VJ

MinistrupMiiiistnii Econoiniei, Energiei §i Mediului de 
Afaceri

ransporturilor, Infrastructurii 
Comunicatiilor

Virgil-Daniel POPESCU Lucian - Nicolae BODE

Ministrul Afacerilor Extcrne

Bogdan Lucian AURESCU

Ministrul Finanfelor Publice Ministrul Justifici

Vasile - Florin CIJU Cataiin Marian PREDOIU



Fata de cele prezeiitate, a fost elaborat prezentul project de Ordonanja de urgenta pentru modiflcarea §i 
completarca uiior acte normative, pe care T1 supunem spre adoptare Guvemului.

Ministrul MuncU-^ :iale
!'■

J

MlVictoria M)

Avizam favorabil:

ViceprHWk^^gH:uimafa^LCAk'^j
!#

Directorul 
Serviciului de Telecomunicatii Speciale

Pre§edintele 
Autoritatii Pentru Digitalizarea Romanici

louel Sorin BALAN loan - Sabin SARMA$

Ministrul Economiei, Energi^fi Mediului de 
^ AfacefiX; "

nieiPOFESCUl

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii §i 
Comunica|iilor•\^ \

f

?rgiX Lucian - Nicolae BODEt

Ministrul Afacerilor Externe

Bogdan Lucian AURESCU

Ministrul Finanfelor Publice Ministrul Justijiei

Vasile - Florin Ci'f U Cataiin Marian PREDOIU



Fata de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de OrdonantS de urgenta pentru modificarea 51 
completarea iinor acte normative, pe care il siipunem spre adoptare Guvemului.

Ministrul Muncii fFP^tectiei^ciale
/ •\

1
Victoria Vi E. ;u V

u
-

Avizam favorabil:

Viceprim-ministru, 
Raluca TURCAN

Dircctorul
Scrviciului de Telecomunicatii Speciale

Prc^cdintele
Autoritatii Pentru Digitalizarea Rom^iniei

lonel Sorin BALAN loan - Sabin SARMA§

Ministrul Economiei, Encrgiei si Mediului de 
Afaceri

Virgil-Daniel POPESCU Lucian

Ministrul Afacerilor Externe

Bogdan Lucian AURESCU

Ministrul Finantelor Publicc Ministrul Justifiei

Vasile - Florin CijU Catalin Marian PWEDOIU



Fata de cele prezentale, a fost eiaborat prezentui project de Ordonanta de urgenja pentru modificarea 
completarea unor acte normative, pe care tl supunem spre adoptare Guvemului.

Ministrul Muncti

iv^

Victoria/^ioleta;
'/

Aviy-Sm favorabil:

Viceprim-ministru,
Raliica TURCAN

Director-ill 
Serviciului de Telti^

Pre^edintele
Autoritiltii Pentru Digitalizarea RomanieiSpeciale

/•• r)f
, , lonei’Spri^BAlAN;]

'O'-

loan - Sabin SARMA$

Ministrul Economiei, Eiiergici §i Mediului de 
Afaceri

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii ?! 
Comunicatiilor

Virgil-Daniel POPESCU Lucian - Nicolae BODE

Ministrul Afacerilor Externe

Bogdan Lucian AURESCU

Ministrul Finanfelor Publice Ministrul Justitici

Vasilc - Florin CiTU Cataiin Marian PREDOIU



GUVERNUL ROMANIEI

if

|WNSIL!UL EC0N0A%C SOCIAL

20^2^
ORDONANTA DE URGENTA» »

pentru modiflcarea completarea unor acte normative

Jinand cont de evolutiile in piata fortei de munca §i in relatiile angajator - 

angajat §i avand in vedere necesitatea instituirii unor relafii de munca mai 

flexibile, care sa asigure crearea condi^iilor pentru dezvoltarea mediului de 

afaceri, concomilent cu asigurarea nivelului de protectie al salariatilor,

Avand in vedere cS unele dispozitii referitoare la modalitatea de incheiere, 

modificare §i incetare a contractului individual de munca prevad in mod exclusiv 

semnatura in fonnat letric ceea ce incurajeaza cre§terea birocratiei, precum ?i 

utilizarea unor resurse materiale si de timp importante ale angajatorilor, se 

propune modefnizarea rela^iilor de munca prin introducerea semnaturii 

electronice avansate sau calificate,

In considerarea faptului ca Legea nr.53/2003 - Codul muncii ca act fundamental 

care reglementeaza relatiile de muncS din Rom^ia trebuie sa reflecte realitatea 

economica in cadrul careia se manifests aceste relalii §i in acela?i timp trebuie sa 

raspunda necesitafilor piejei muncii in contextul crizei economice actuale ?i cu 

anticiparea corecta a evolufiilor urmatoare,

Avand in vedere dreptul angajatorului de organizare §i ftinc|ionare a unitatii, 

Tinand cont de faptul ca relaliile de munca se bazeaza pe principiul 

consensualitatii §i al bunei-credinte,
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Tinand cont de faptul ca modificarile induse de evolutiile tehnologice rapide 

reprezinta provocari considerabile pentru o pia^a a muncii care evolueaza intr-un 

ritm alert,
Avand in vedere nevoia de eficientizare si imbunatatire continua a relatiilor de 

munca, precum §i necesitatea simplificarii procedurilor specitice activitatii de 

resurse umane, se impune reglementarea posibilitatii angajatorului de a utiliza 

semnatura electronica calificata la incheierea contractului individual de 

munca/actului adi^ional la contract,

intrucat este necesara respectarea secretului de serviciu §i confidentialitatea 

documentelor utilizate de catre salaria|ii care i§i desfa§oara activitatea la 

domiciliu,

Luand in considerate faptul ca telemunca este forma de organizare a muncii prin 

care salariatul, in mod regulat §i voluntar, i§i mdepline§te atributiile specifice 

flinciiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca 

organizat de angajator, folosind tehnologia informaliei §i comunicapilor, 

in considerarea faptului ca activitatea de telemunca are un caracter specific, 

desfa§urandu-se de la distan^a §i nu intr-un loc de munca organizat de angajator, 

Avand in vedere faptul ca prevederile existente incumba angajatorului obligatia 

de a asigura telesalariatului primirea unei instruiri suficiente §i adecvata in 

domeniul securitaiii §i sanata^ii in munca, in special sub forma de informalii si 

instructiuni de lucru, specifice locului de desfa§urare a activitapi de telemunca, 

intrucat este dificil de precizat/stabilit a priori locul de munca al telesariatului, 

raspunderea angajatorului cu privire la instruirea salariatilor trebuie sa fie 

rezonabila, raportata la caracterul deosebit al activitatii de telemunca, 

intrucat pentru buna desfasurare a relapilor de munca, participanpi la raporturile 

de munca se consulta reciproc, in conditiile legii §i ale contractelor colective de 

munca,

Avand in vedere faptul ca documentele europene in domeniul securitatii ?i sanatatii 

in munca, respectiv Regulamentul (UE) nr.349/2011 al Comisiei de punere in 

aplicare a regulamentului (CE) nr.1338/2008 al Parlamentului European si al 

Consiliului privind statisticele comunitare referitoare la sanatatea public, precum fi
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la sanatatea si siguranta la locui de munca in ceea ce prive§te accidentele de munca, 

a exclus din aceasta categoric accidentele in drumul spre locui de munca.

Jinand cont de faptul ca angajatorul are obligatia de a asigura securitatea §i sanStatea 

lucratorilor in toate aspectele legate de munca, iar in cadrul responsabilitatilor sale, 

angajatorul este obligat sa ia si masurile necesare pentru informarea §i instruirea 

lucratorilor,

Jinand cont de riscurile de a pierde salaria^i care reclama nevoia adaptarii relatiilor 

de munca la noile realitati economice, sociale §i tehnologice,

Avand in vedere nevoia de eficientizare ?i imbunatatire continue a relatiilor de 

munca, precum si necesitatea adaptarii la modificarile induse de evolutiile 

tehnologice, consideram ca este necesar sa se permita angajatorului realizarea 

instruirii lucratorilor si prin mijioace electronice, ca altemativa la solutia legislative 

actuala.

in considerarea faptului ca elementele de mai sus se constituie intr-o situatie de 

urgenta §i extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonantS de urgenta.

ART. I Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile ^i 

completarile ulterioare, se modiflca ^i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (1) al articolului 16 se introduc zece noi alineate, alin. (1^) 

-(!'*’) cu urmatorul cuprins:
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„(1') Par^ile pot conveni sa utilizeze, la mcheierea contractului individual de 

munca/actului aditional la contract, dupa caz, semnatura electronica califlcata, 

insolita de marca temporala calificata §i emisa de un prestator de servicii de 

incredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului 

European ?i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica |i 

serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe pia^a interna de 

abrogare a Directive! 1999/93/CE §i acreditat de catre autoritatea competenta la 

nivel national sau la nivelul unui stat membru al Uniunii Europene, dupa caz. 

(1^) Par|ile pot conveni sa utilizeze semnatura electronica avansata emisa in 

concordanta cu cerintele Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului 

European §i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si 

serviciile de incredere pentru tranzacpile electronice pe pia^a interna si de 

abrogare a Directive! 1999/93/CE pentru intocmirea anumitor 

inscrisuri/documente din domeniul relatiilor de munca/securitatii §i sanatatii in 

munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul 

executarii acestuia sau la incetarea contractului, cu respectarea prevederilor alin.

(1^)-
(U) in aplicarea prevederilor alin. (U) procedura privind utilizarea semnaturii 

electronice avansate si lista inscrisurilor/documentelor ce pot fi semnate cu 

aceasta se stabilesc prin hotar^e a Guvemului, in termen de maxim 45 de zile de 

la intrarea in vigoare a prezentei ordonan|e de urgen|a,

(U) Angajatorul poate suporta cheltuielile pentru achiziponarea semnaturilor 

electronice utilizate pentru semnarea inscrisurilor/documentelor care fac obiectul 

prezentei ordonan^e de urgenta.

(U) Semnaturile electronice emise de catre Serviciul de Telecomunicapi Speciale 

vor fi utilizate cu respectarea prevederilor legale in vigoare,

(U) Contractele individuale de munca si actele adilionale incheiate prin utilizarea 

semnSturii electronice calificate, precum §i inscrisurile/documentele care fac 

obiectul prezentei ordonante de urgen|a se arhiveaza de catre angajator cu 

respectarea prevederilor Legii Arhivelor Na^ionale nr. 16/1996, republicata, in 

condiliile tehnice stabilite de Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor
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in forma eleclronica, republicata si vor fi puse la dispozitia organelor de control 

competente, la solicitarea acestora.

(1’) in raporturile angajatorului cu institutiile publice, la intocmirea 

Tnscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca/securitatii §i 

sanatafii in munca, angajatorul poate utiliza semnatura electronica calificata.

(1^) Angajatorul poate sa utilizeze semnatura electronica calificata §i pentru 

semnarea inscrisurilor/documentelor stabilite prin lista prevazuta la alin.(P). 

(1^) Angajatorul nu poate obliga salariatul sa utilizeze semnatura electronica 

calificata la incheierea contractului individual de munca/actului adifional la 

contract sau semnatura electronica avansata/calificata pentru semnarea 

inscrisurilor/documentelor stabilite prin lista prevazuta la alin.(P).

(1 ) La incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract

sau pentru semnarea inscrisurilor/documentelor stabilite prin lista prevdzuta la 

alin.(P), pariile trebuie sa utilizeze acela§i tip de semnatura, respectiv semnatura 

olografa, semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, 

dupa caz.

2. Dupa litera n) a aiineatului (3) a articolului 17 se introduce o litera noua, 

litera o) cu urmatorul cuprins:

o) procedurile privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau calificate, 

dupa caz;

3. Dupa alineatul (2) al art. 110 se introduce un nou alineat, alin. (3) 

cu urmatorul cuprins:

(3) Salariatii cu munca la domiciliu au obligaiia de a respecta secretui 

profesional §i de a asigura confidentialitatea informatiilor §i documentelor 

utilizate in timpul muncii la domiciliu.

ART.II. Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitafii de telemunca, 

publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 

2018, se modiiica ^i se completeaza dupa cum urmeaza:
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1. Litera a) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) telemunca - forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat §i 

voluntar, i§i indepline^te atributiile specifice func|iei, ocupatiei sau meseriei pe 

care o de|ine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind 

tehnologia informatiei si comunicatiilor;

2. Alineatul (3) al articolului 4 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(3) Angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatuiui in principal 

prin utilizarea tehnologiei informatiei §i comunicatiilor, in conditiile stabilite 

prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul 

colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii.

3. Articolul 5 alineatul (2) litera c) se abroga.

4. Litera c) a articolului 7, se modifica fi se completeaza dupa cum urmeaza:

”c) sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta 

§i adecvata in domeniul securitatii §i sanatatii in munca, in special sub forma de 

informatii §i instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de 

vizualizare; la angajare, la introducerea unui nou echipament de munca, la 

introducerea oricarei noi proceduri de lucru.”

5. Dupa litera e) a alineatului (2) a articolului 8 se introduce o litera noua, 

litera f), cu urmatorul cuprins:
f) sa respecte secretul profesional si sa asigure confidentialitatea 

informatiilor ?i documentelor utilizate in timpul desfa^urarii activitatii de 

telemunca.

ART. Ill Legea securitatii si $anata|ii in munca nr.319 din 14 iulie 2006, cu 

modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

1, nr. 646 din 26 iulie 2006, se modifica fi se completeaza dupa cum urmeaza:
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1. Litera f) a articolului 5 se tnodifica va avea urmatorul cuprins:

,, f) eveniment - accidentui care a antrenat decesul sau vatamari ale 

organismului, produs m timpul procesului de munca ori in indeplinirea 

indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentui de 

circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul 

periculos, precum §i cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de 

profesiune;”

2. Dupa alineatul (3) al articolului 21 se introduc doua noi alineate, alineatul

(4) si (5), cu urmatorul cuprins:

”(4) Dovada instruirii prevazuta la art.20 poate fi intocmita in format electronic 

sau pe suport hartie in conformitate cu modalitatea stabilita prin regulamentul 

intern.

(5) in cazul folosirii variantei in format electronic prevazuta la alin. (4), dovada 

instruirii trebuie sa fie semnata cu semnalura electronica avansata sau calificata 

insotita de marca temporala calificata §i emisa de un ftimizor de servicii de 

incredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului 

European §i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica ?i 

serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna §i de 

abrogare a Directive! 1999/93/CE §i acreditat de catre autoritatea competent^ la 

nivel national sau la nivelul unui stat membru al Uniunii Europene, dupa caz.”

3. Litera g) a alineatului (1) a articolului 30 se abroga.

PRIM - MINISTRU

Ludovic ORBAN
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