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A) Ordonanța de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice 

avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală 

electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic 

calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative 

În vigoare de la 06 mai 2021 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 06 mai 2021. 

 

 

Ordonanța modifică și completează:  

- Legea 53/2003- Codul Muncii;  
- Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă;  
- Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. 
 
Modificarile aduse Codului Muncii  
 
Acestea se referă la digitalizarea relațiilor de muncă, la introducerea unei noi obligații 
pentru angajator în legătură cu digitalizarea relațiilor de muncă și la introducerea unei 
noi obligații pentru angajații aflați în muncă la domiciliu:  
 
- părţile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului 
adiţional la contract, după caz, semnătura electronică avansată sau semnătura 
electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală 
electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului. 
 
- angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice pentru întocmirea 
tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă rezultate la 
încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la 
încetarea contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite prin regulamentul 
intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii. 
 
- forma scrisă a înscrisurilor cerute de lege se consideră îndeplinită şi dacă înscrisul 
este întocmit în formă electronică şi este semnat cu semnătură electronică avansată sau 
semnătură electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca 
temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, în 
condiţiile legii. 
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- in raporturile angajatorului cu instituţiile publice, la întocmirea 
înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în 
muncă, angajatorul poate utiliza semnătura electronică. 
 
- angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, 
salariatul să utilizeze semnătura electronică la încheierea contractului individual de 
muncă/actului adiţional la contract sau a altor documente emise în executarea 
contractului individual de muncă. 
 
- la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract sau a altor 
documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz, părţile 
trebuie să utilizeze acelaşi tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau 

semnătura electronică. 
 
- angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori 
salariatul cu privire la procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate 
sau semnăturii electronice calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca 
temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului. 
 
- salariații cu munca la domiciuliu au obligatia de a respecta şi de a asigura 
confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor utilizate în timpul muncii la domiciliu. 
 
 
Modificările aduse Legii 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă 
 
- din definiția noțiunii de telemuncă a fost eliminată condiția ca activitatea de telemuncă 

să se desfășoare în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator “cel puțin o zi pe 
lună”; 
- s-a stabilit ca activitatea telesalariatului să fie verificată de angajator, în principal prin 
utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor; 
- a fost eliminată cerința ca în contractul de telemuncă să fie menționate locul/locurile 

desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți pentru a sublinia ideea că 
telemunca se poate desfășura aproape de oriunde; 
- în corelație cu eliminarea din contractul de telemuncă a locului/locurilor în care 
urmează a se desfășura acivitatea de telemuncă a fost modificată și obligația 
angajatorului de a asigura condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire 
suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin permiterea 
realizării de către angajator a instruirii lucrătorilor şi prin mijloace electronice, ca 

alternativă la soluţia legislativă actuală. În acest sens intruirea se poate realiza în  
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special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor 
cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la 
introducerea oricărei noi proceduri de lucru, fără a se mai face referire la locul 
desfășurării activității; 
- telesariatul are obligatia de a respecta şi de a asigura confidenţialitatea informaţiilor 
şi documentelor utilizate în timpul desfăşurării activităţii de telemuncă. 
 
 
Modificarile aduse Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 
 
-dovada instruirii cu privire la ecuritatea și sănătatea în muncă poate fi realizată de 
acum în format electronic sau pe suport hârtie în funcţie de modalitatea aleasă de către 
angajator, stabilită prin regulamentul intern. 

 
- in cazul folosirii variantei în format electronic dovada instruirii trebuie să fie semnată 
cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată însoţită de 
marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul 
electronic calificat al angajatorului. 
 
 
Noţiunile de semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată, 
marcă temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată şi sigiliul 
electronic calificat, utilizate în cuprinsul ordonanței, au înţelesul dat de 
dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de 
încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a 

Directivei 1999/93/CE si anume: 
 
Semnătura electronică înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic 
cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna. 

Semnătura electronică avansată îndeplinește următoarele cerințe: 
 
(a) face trimitere exclusiv la semnatar; 
 
(b) permite identificarea semnatarului; 
 
(c) este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le 
poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său; și 
 

(d) este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare ulterioară a 
datelor poate fi detectată. 
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Semnătura electronică calificată înseamnă o semnătură electronică avansată care 
este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se 
bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice. 
 
Marca temporală electronică înseamnă date în format electronic care leagă alte date 
în format electronic de un anumit moment, stabilind dovezi că acestea din urmă au 
existat la acel moment, iar marca temporală calificată îndeplinește următoarele cerințe: 
 
(a) asigură o legătură între dată și oră și date astfel încât să excludă în mod rezonabil 
posibilitatea ca datele să fie schimbate fără ca acest lucru să fie detectat; 
 
(b) se bazează pe o sursă de timp precisă, legată de ora universală coordonată; și 
 
(c) este semnată utilizând o semnătură electronică avansată sau sigilată cu un sigiliu 
electronic avansat al prestatorului de servicii de încredere calificat sau printr-o metodă 
echivalentă. 
 
Sigiliu electronic calificat înseamnă un sigiliu electronic avansat care este creat de 
un dispozitiv de creare a sigiliilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat 
calificat pentru sigiliile electronice. 
 
Sigiliu electronic avansat înseamnă un sigiliu electronic care îndeplinește urmatoarele 

cerințe: 
 
(a) face trimitere exclusiv la creatorul sigiliului; 
(b) permite identificarea creatorului sigiliului; 
(c) este creat cu ajutorul datelor de creare a sigiliilor electronice pe care creatorul 
sigiliului le poate utiliza sub controlul său, cu un nivel ridicat de încredere, pentru 
crearea sigiliilor electronice;  
(d) este legat de datele la care se raportează astfel încât orice modificare ulterioară a 
datelor poate fi detectată. 
 
Angajatorul poate suporta, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, cheltuielile pentru 
achiziţionarea semnăturilor electronice avansate sau semnăturilor electronice calificate 
însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi 
sigiliul electronic calificat al angajatorului, utilizate pentru semnarea 
înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 
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English version  

 

A) Emergency Ordinance no. 36/2021 on the use of the advanced electronic 
signature or the qualified electronic signature, accompanied by the electronic 

time stamp or the qualified electronic time stamp and the qualified electronic 
seal of the employer in the field of labor relations, and for amending and 

supplementing some normative acts 

Effective May 6, 2021 
Published in the Official Gazette, Part I no. 474 of 06 May 2021. 

 
 
Amendments to the Labor Code 

 
These relate to the digitization of employment relationships, the introduction of a new 
obligation for the employer in connection with the digitization of employment relationships 
and the introduction of a new obligation for employees working from home: 
 
- the parties may choose to use at the conclusion of the individual employment contract / 
addendum to the contract, as the case may be, the advanced electronic signature or 
qualified electronic signature, accompanied by the electronic time stamp or qualified 
electronic time stamp and the qualified electronic seal of the employer. 
 
- the employer may opt for the use of the electronic signature for the preparation of all 
documents / documents in the field of employment relations resulting from the conclusion 
of the individual employment contract, during its execution or termination of the individual 
employment contract, under the conditions established by internal regulations and / or 
collective agreement applicable labor law. 
 
- the written form of the documents required by law is considered fulfilled even if the 
document is drawn up in electronic form and is signed with advanced electronic signature 
or qualified electronic signature, accompanied by electronic time stamp or qualified 
electronic time stamp and qualified electronic seal of the employer, according to the law. 
 
- in the employer's relations with public institutions, when drawing up the documents / 
documents in the field of labor relations / occupational safety and health, the employer 
may use the electronic signature. 
 
- the employer may not oblige the selected person for employment or, as the case may be, 
the employee to use the electronic signature at the conclusion of the individual employment 
contract / addendum to the contract or other documents issued in execution of the 
individual employment contract. 
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- at the conclusion of the individual employment contract / addendum to the contract or 
other documents issued in the execution of the individual employment contract, as the 
case may be, the parties must use the same type of signature, respectively the 
handwritten signature or the electronic signature. 
 
- the employer has the obligation to inform the person selected for employment or the 
employee about the procedures regarding the use of the advanced electronic signature or 
qualified electronic signature accompanied by the electronic time stamp or qualified 
electronic time stamp and the qualified electronic seal of the employer. 
 
- employees working from home have the obligation to respect and ensure the 
confidentiality of information and documents used during work at home. 
 
 
Amendments to Law 81/2018 on the regulation of telework activity 

 
- from the definition of the notion of telework was eliminated the condition that the 
telework activity be carried out in another place than the work organized by the employer 
“at least one day a month”; 
 
- it was established that the activity of the teleworker should be verified by the employer, 
mainly through the use of information and communication technology; 
 
- the requirement to mention in the telework contract the place / places of teleworking, 
agreed by the parties in order to emphasize the idea that teleworking can take place 
almost anywhere, has been removed; 
 
- in correlation with the elimination from the telework contract of the place / places where 
the telework activity is to take place, the obligation of the employer to ensure conditions 
for the teleworker to receive sufficient and adequate training in the field of safety and 
health at work was modified by allowing the employer to train workers by electronic 
means, as an alternative to the current legislative solution. In this sense the intrusion can 
be done as a form of information and working instructions on the use of display screen 
equipment: when hiring, when introducing new work equipment, when introducing any 
new working procedure, without referring to the place where the activity takes place; 
 
- the teleworker has the obligation to respect and to ensure the confidentiality of the 
information and documents used during the telework activity. 
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Amendments to the Law on safety and health at work no. 319/2006 

 
- the proof of training on health and safety can now be made in electronic format or on 
paper depending on the method chosen by the employer, established by the internal 
regulations. 
 
- in the case of using the electronic version, the proof of training must be signed with an 
advanced electronic signature or a qualified electronic signature accompanied by the 
electronic time stamp or the qualified electronic time stamp and the qualified electronic 
seal of the employer. 
 
 
The notions of advanced electronic signature, qualified electronic signature, electronic time 
stamp or qualified electronic time stamp and qualified electronic seal, used by the 
ordinance, have the meaning given by the provisions of Regulation (EU) no. 910/2014 of 
the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification 
and reliable services for electronic transactions in the internal market and repealing 
Directive 1999/93 / EC. 


