
 

Descrierea aplicaţiei de preluare a registrului electronic online 

 

 

 

I. INTRODUCERE : 

 
Vom stabili cateva notiuni pentru a face distinctie intre cele 2 aplicatii folosite de angajatori: 

 

1) Aplicatia Revisal se numeste aplicatia pentru introducerea, modificarea, incetarea  

contractelor individuale de munca. Vedeti mai jos o imagine din cadrul aplicatiei Revisal: 

 

 
 

 

2) Aplicatia de preluare online a registrului  este aplicatia de tip web pe care o accesati 

intr-un browser de internet la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro:4443/ si rolul careia 

este de a incarca datele privind contractele individuale de munca pe un server din 

cadrul Inspectiei Muncii . Mai jos (dupa pasii premergatori) vom detalia aceasta aplicatie. 

 

 

 

 



 

II. PASII PREMERGATORI:  

 
1) Contul utilizator de acces la aplicatia de preluare online a registrului 

 

In vederea obtinerii contului de utilizator, la  ITM  se depun urmatoarele documente:  

a) cerere de eliberare parola  (vezi model pe site-ul nostru ) 

Nota:  1. va rugam sa completati cererea in format electronic sau daca o 

intocmiti de mana, adresa de mail sa fie  scrisa cat mai citet. 

            2. va rugam sa specificati o adresa de mail valida si la care sa aveti 

access dv pentru a putea mai tarziu sa activati contul de utilizator 

      b) copia dupa certificatul de inregistrare al angajatorului 

 

 

Dupa ridicarea contului de utilizator (plicul securizat) de la ITM, primul pas ar trebui 

sa activati contul de utilizator obtinut. 

Va comunicam ca in momentul generarii contului de utilizator la ITM, sistemul 

transmite automat un mail catre adresa dv specificata in cerere. 

Daca nu ati primit mailul pe adresa indicata in cerere, va rugam sa verificati plicul 

securizat. Randul 2 al plicului securizat contine adresa de mail unde a fost transmis 

mailul de activare. In cazul in care nu primiti mailul sau nu este corecta adresa de 

mail din plicul securizat, va rugam sa va adresati din nou la ITM in vederea 

remedierii problemei. 

In cazul in care ati primit cu succes mailul, deschideti-l si apasati pe linkul care indica 

ca va activa contul utilizator. Daca raspunsul este “Cont activat cu succes” sau “Cont 

deja activat” , puteti folosi Aplicatia de preluare online a registrului 

 

2) Exportul din aplicatia Revisal a datelor continute sau pregatirea fisierului  XML 

care urmeaza a fi incarcat prin intermediul Aplicatiei de preluare online a 

registrului. 

 

De retinut ca in urma introducerii, modificarii, incetarii contractelor individuale de 

munca ale salariatilor in cadrul aplicatiei Revisal, in vederea incarcarii online a datelor 

respective, este nevoie sa generati pe support magnetic (discheta, stick, hard disk) un 

fisier cu extensia XML. Pentru aceasta veti accesa din Meniul Management al aplicatiei 

Revisal optiunea “Registru – Actualizari”. Vedeti pasii necesari din imaginea de mai jos :  

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. APLICATIA DE PRELUARE ONLINE A REGISTRULUI  
  

Aplicaţia de preluare online a registrului electronic este destinată angajatorilor, care 

efectuează online depuneri ale registrului în format electronic conform Hotărârii de Guvern nr. 

161/2006 pe baza datelor de autentificare obtinute de la ITM 

 

Aplicaţia este de tip web şi poate fi accesată utilizând un browser de internet. Se 

recomandă utilizarea browser-ului  Internet Explorer.  

 

Adresa de acces este http://itmonline.inspectiamuncii.ro sau adresa directa 

https://reges.inspectiamuncii.ro:4443/ 

In cazul in care accesati http://itmonline.inspectiamuncii.ro, veti  obtine urmatorul 

rezultat:  

 

 
 

Dupa accesarea linkului Autentificare Registru (vezi evidentierea cu rosu din imaginea de mai 

sus), veti obtine atentionarea privind certificatul de securitate:   

 



 
 

Pentru a continua, activati linkul Continue to this website (not recommended) , vezi 

evidentierea cu rosu din imaginea de mai sus. 

 

NOTA: In cazul in care activati linkul Autentificare registru  si primiti o eroare  de genul: 

Internet Explorer cannot display the webpage (Internet Explorer nu poate afisa pagina web), 

inseamna ca nu aveti acces  la  portul 4443, port pe care functioneaza aplicatia de preluare online 

a registrului electronic. 

In vederea rezolvarii problemei respective,  trebuie sa luati legatura cu administratorul de sistem 

din cadrul companiei dv. sau cu providerul de internet  pentru a putea avea acces la portul 4443.  

 

Atentionare! Repet inca o data: nu este indicat sa folositi alte browsere decat Internet Explorer 

cum ar fi Opera, Mozila Firefox pentru ca pe unele versiuni  aplicatia de preluare online a 

registrului nu functioneaza.  

Numele browserului este afisat in bara de titlu (Bara de titlu este bara din partea de sus a 

ferestrei) 

 

Dupa acceptarea certificatului de securitate, veti obtine urmatoarea imagine: 

 



   
 

Completati utilizatorul si parola obtinute de la ITM si activati butonul Conectare. 

In cazul in care autentificarea se realizeaza, veti obtine: 

 

 



 

Aplicatia de preluare online a registrului  contine 3 pagini de lucru: Preluare Registru, Raport 

Preluari, Contracte (vezi evidentierile din dreapta sus ale imaginii de mai jos ) 

  

 
 

 

Pagina „Preluare Registru”  
 

Din pagina „Preluare Registru” se efectuează operaţiunea de preluare a registrului electronic în 

sistemul informatic al Inspecţiei Muncii, prin încărcarea fişierului XML .   

 

PAS 1. Se activeaza butonul „Browse” – care permite căutarea şi selectarea fişierului XML,  

obtinut din aplicatia Revisal de introducere si modificare a datelor salariatilor. 

 

PAS 2. Se activeaza butonul  „Vizualizare Date” – apăsarea acestui buton se va face după ce a 

fost selectat fişierul XML. Rezultatul va fi de afişare la rubrica  „Date Fişier ” a datelor de 

identificare ale angajatorului conţinute în fişierul XML (partea stângă a ferestrei) şi 

corespondenţa din baza de date a Inspecţiei Muncii (Date Identificare Angajator).  

 

PAS 3. Se activeaza butonul Incarca Fisier XML 

 

In urma unei incarcari reusite a fisierului XML, veti primi un numar de inregistrare  

in cadrul unei ferestre. In cazul in care nu apare fereastra cu numarul de inregitsrare, accesati 

pagina « Raport Preluari » pentru a vedea incarcarile reusite 



 

 

Pagina „Raport Preluări”  
  

 

Pagina „Raport Preluări” permite vizualizarea tuturor incărcărilor cu success a  fişierelor XML  

Pentru a lista raportul, faceti Click dreapta pe pagina respectiva si … Print 

 

 
 

  

 

  

Pagina „Contracte”  

 
Pagina “Contracte” permite vizualizarea datelor incarcate de catre angajator- salariati, contracte 

Va rugam sa accesati aceasta pagina in vederea verificarii datelor incarcate de dv. 

Din pacate nu putem sa afisam o imagine in cadrul acestei pagini pentru ca datele au caracter 

confidential. Pagina contine 2 tabele – in partea de sus aveti datele salaritailor, iar in partea de 

jos aveti contractele individuale de munca 

  

 


