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Director 
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Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru 
 
Nr. 106 din 24 septembrie 2020 
 
Ref.: Clarificarea unor aspecte incerte privind regimul juridic și modalitatea de circulație a documentelor 
electronice 
 
Stimate doamne, stimați domni, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, solicităm respectuos suportul dumneavoastră în vederea clarificării unor 
aspecte incerte în ceea ce privește semnarea, schimbul și stocarea securizată de documente electronice, 
atât în cadrul companiilor, cât și pentru semnarea și schimbul actelor juridice cu partenerii de afaceri. 
 
Respectiva solicitare este adresată în contextul în care, deși cadrul normativ care reglementează regimul 
juridic al semnăturilor și documentelor electronice conține reguli destul de clare în ceea ce privește 



 
efectele juridice care le produc, totuși mediul de afaceri întâmpină multiple neclarități în procesul 
gestionării documentelor electronice, existând astfel riscul apariției unor practici neuniforme de aplicare 
a legislației și comiterii cărorva abateri de la actualele reglementări. 
 
În acest context, au fost identificate o serie de neclarități în partea ce ține de următoarele acte juridice ce 
urmează a fi întocmite, semnate și păstrate (arhivate) în format electronic: 
 
DOMENIUL RESURSELOR UMANE 
1. Acord privind prelucrarea datelor personale 
2. Contract Individual de Muncă (CIM) 
3. Contract de răspundere materială deplină 
4. Ordin de angajare 
5. Acord de confidențialitate 
6. Fișă de post 
7. Cerere privind cardul bancar 
8. Copia buletinului de identitate 
9. Registrul contractelor individuale de muncă 
10. Familiarizarea cu regulamentul intern 
11. Instrucțiuni/proceduri de lucru 
12. Regulamente interne ale unității 
 
ALTE TIPURI DE ACTE DIN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 
1. Explicația salariatului 
2. Ordin de aplicare a sancțiunii disciplinare 
3. Ordine de orice natură 
4. Ordin de numire a administratorului 
5. Politica de asigurare a securității datelor cu caracter personal 
6. Regulamentul cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal din Registrul de evidență 

a salariaților 
7. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de 

evidență contabilă 
8. Regulamentul privind supravegherea video 
9. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariatului 
10. Declaraţia de confidenţialitate 
11. Statele de personal 
12. Graficul concediilor 
 
PROCEDURA DE DEMISIE 
1. Cerere de demisie 
2. Ordin de demisie 
3. Acord de reziliere a contractului individual de muncă 
4. Act de predare primire a bunurilor 
 
PROCEDURA DE ACORDARE A CONCEDIULUI 
1. Cerere - concediu anual plătit 
2. Ordin - concediu anual plătit 
3. Cerere - concediu din cont propriu 
4. Ordin - concediu din cont propriu 
5. Cerere - concediu pentru îngrijirea copilului până la 3 ani 



 
6. Ordin -  concediu pentru îngrijirea copilului până la 3 ani 
7. Cerere - concediu de maternitate 
8. Concediu medical 
 
PROCEDURA DE TRANSFER 
1. Acord adițional la contractul individual de muncă (schimbarea funcției, salariului, graficului de lucru, 

locului de munca, etc.) 
2. Ordin de schimbare 

 
DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 
1. Ordin de numire a persoanelor desemnate pentru securitatea şi sănătatea în muncă la unitate 
2. Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă 
3. Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă 
4. Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă 
5. Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale 
6. Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc 
7. Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă 
8. Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale 
9. Ordin cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire 
10. Plan de protecţie şi prevenire 
11. Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi salariații 
12. Registru de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea grupei I de electrosecuritate a personalului 

neelectrotehnic 
13. Registru de înregistrare a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor 
14. Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor 
15. Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindere 
16. Regulament cu privire la stabilirea atribuțiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a 

conducătorilor unităţii 
17. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat 
 
DOMENIUL FINANCIAR 
1. Act de verificare 
2. Act de executare a lucrărilor 
3. Factură generată în E-factură 
4. Proforma invoice și Invoice 
5. Declarațiile vamale de import 
6. Declarațiile vamale de export 
7. Scrisori (somații, plângeri, demersuri, etc.) 
8. Procură de strictă evidență 
9. Factură de strictă evidență (pe hârtie) 
10. Foaie de parcurs pentru autoturisme/foaie de parcurs pentru autocamioane 
11. Act de achiziție a mărfurilor 
12. Act de achiziție a serviciilor 
13. Dispoziție de plată CO-2 
14. Dispoziție de încasare CO-1 
15. Notă explicativă la tranzacțiile de contabilitate corectate 
16. Certificat despre mărimea salariului 
17. Cereri, demersuri, interpelări, anchete, etc. adresate băncilor comerciale care vizează nemijlocit 

salariatul (deschiderea contului, cardului salarial, etc.) 



 
18. Notă explicativă la bilanțul anual 
19. Procesul-verbal al asociaților cu privire la achitarea dividendelor 
20. Inventarierea 
21. Registrul vânzărilor 
22. Registrul procurărilor 
23. Procesul-verbal de dare în exploatare a mijloacelor fixe 
24. Registrul mijloacelor fixe 
25. Documentele primare (nu de strictă evidență) 
26. Informația despre calcul și achitarea impozitului pentru persoana fizică 
27. Tabelul de pontaj 
28. Cererea salariatului de scutire a plății impozitului pe venit 
 

ALTELE 

1. Procesele-verbale și hotărârile organului persoanei juridice (hotărârea adunării generale a membrilor, 
asociaților, acționarilor; organului colegial de supraveghere, organului executiv colegial al persoanei 
juridice, etc.). 

 
Având în vedere necesitatea asigurării unei aplicări uniforme a legii și excluderea oricărui echivoc în 
procesul desfășurării afacerilor, solicităm respectuos oferirea unui răspuns la întrebările ce urmează și 
dezbaterea respectivului subiect după caz într-o ședință în format lărgit cu participarea tuturor 
factorilor de decizie și părților interesate: 
 
1. Care din documentele menționate mai sus nu pot fi semnate electronic și necesită a fi semnate 

olograf? 
2. Care din documentele menționate mai sus, pe lângă arhiva electronică, necesită a fi păstrate pe suport 

hârtie? 
3. Pe care din documentele menționate mai sus trebuie să se aplice obligatoriu ștampila companiei, în 

contextul în care deși cerința deținerii ștampilei de către întreprinderi a fost exclusă, solicitarea 
respectivei constituie o practică frecventă? 

4. Care din documentele menționate mai sus nu pot fi semnate cu semnătură electronică simplă? 
5. Care din documentele menționate mai sus nu pot fi semnate cu semnătură electronică avansată? 
6. Care din documentele menționate mai sus trebuie să fie semnate exclusiv cu semnătură electronică 

avansată calificată? 
7. Există careva condiții (tehnice, legale sau de altă natură) impuse de instituția Dvs. pentru 

creare/ținerea arhivei electronice? 
8. Pentru ce categorie de acte menționate mai sus, semnate în format electronic, este necesar și 

semnarea acestora cu semnătură olografă? 
 
În contextul obiectivelor setate în foaia de parcurs a Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru 
impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic, 
considerăm oportun, în cazul în care este necesar, discutarea posibilității modificării legislației în 
vederea înlăturării oricăror bariere identificate în calea utilizării documentelor electronice. 
 
 
 
 
 
 



 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 
 
/aplicată semnătura mobilă/ 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
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