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SERVICIUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE 

Nr.527/SJRU/29.09.2020                 
SE APROBĂ, 
PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin SĂRMAȘ 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
 

al proiectului Normelor tehnice  de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind marca 

temporală 

 

Printre serviciile bazate pe semnătură electronică regăsim și marca temporală. 

Marca temporală este o colecție de date în formă electronică, atașată în mod unic unui 

document electronic, având ca scop certificarea faptului că anumite date în formă 

electronică au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii 

de marcare temporală.  

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 05.11.2004 a fost publicată 
Legea nr. 254/2013 privind marca temporală. 

Legea nr. 451/2004 privind marca temporală stabilește regimul juridic al mărcii 

temporale și condițiile de furnizare a serviciilor de marcare temporală. În acest sens 

anumite aspecte de natură tehnică trebuie reglementate prin norme conținând setul 

minimal de proceduri pentru activitatea de generare a mărcii temporale, precum și 

procedurile de verificare a aplicării acestora. 

 

Dispozițiile art. 9 alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 451/2004 stabilesc faptul că 
Autoritatea va emite norme conținând setul minimal de proceduri pentru activitatea de 
generare a mărcii temporale, precum și procedurile de verificare a aplicării acestora. 

 
În baza art. 2 litera b) coroborată cu art. 5, lit.f), punct 5  din Hotărârea de Guvern 

nr. 89/2020 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea pentru Digitalizarea 
României este instituția de reglementare în domeniul transformării digitale și societății 
informaționale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale 
instituțiilor publice.  

 Necesitatea emiterii unor norme tehnice în acest domeniu a apărut din 

următoarele considerente: 

• nevoia de respectare strictă a regulilor de distanțare socială și de creare a 
condițiilor tehnice necesare în situația izolării și carantinei; 

• necesitatea de certificare, prin servicii de certificare, a documentelor și actelor 
generate în cadrul și între instituțiile și autoritățile publice în vedere conducerii, 
coordonării și intervenției în acțiunile de prevenire, limitare și înlăturare a 
efectelor generate de diferite situații care pot afecta modul de îndeplinire a 
atribuțiilor acestor entități; 

• beneficiul public generat de implementarea unor mijloace informatice și de 
comunicații securizate necesare pentru asigurarea desfășurării proceselor vitale 
funcționării statului; 
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• necesitatea asigurării continuității furnizării serviciilor de certificare de către o 
autoritate a cărei activitate permite furnizarea acestora, în regim continuu, 
inclusiv pe întreaga perioadă a desfășurării unui caz de forță majoră, spre 
deosebire de persoanele juridice de drept privat a căror activitate poate fi 
afectată de întreruperi ale activităţii cauzate de forța majoră. 
 
Proiectul de norme tehnice de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind marca 

temporală vizează reglementarea următoarelor aspecte: 
- Furnizorii de servicii de marca temporala; 
- Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorul de servicii de marcă 

temporală;  
- Mecanismul marcării temporale a documentelor; 
- Procedura de acreditare a furnizorilor de marcare temporală. 

Precizăm că proiectul Normelor tehnice  de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind 
marca temporală conține un număr de 5 anexe, care prezintă: 

- conținutul și structura registrului furnizorilor de servicii de marcare temporală; 
- formularul de notificare pentru furnizorii de servicii de marcare temporală; 
- conținutul minimal al registrului electronic operativ de evidență a mărcilor 

temporale; 
- conținutul și structura mărcii temporale; 
- formularul de informare cu privire la încetarea activității unui furnizor de servicii 

de marcare temporală 
- decizia de acreditare ca furnizor de servicii de marcare temporală. 

De asemenea, în temeiul art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, proiectul de norme tehnice a fost postat în dezbatere 

publică pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României. 

 

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Norme 

tehnice  de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind marca temporală pe care vă rugăm să îl 

aprobați. 

 

 

 


