
VERSIUNEA 6.0.7 A APLICA IEI REVISAL

Începând cu data de 01 iunie 2019, Inspec ia Muncii pune la dispozi ia angajatorilor o versiune
actualizat  a aplica iei Revisal pentru transmiterea registrului de eviden  a salaria ilor în format
electronic.

Important! Versiunea 6.0.7 a aplica iei Revisal poate fi instalat  numai dac  exist  deja pe sta ia
de lucru versiunea 6.0.6 sau nu a i avut nicio alt  versiune de Revisal instalat  anterior.

a) Pentru instalarea Revisal 6.0.7 nu este necesar  dezinstalarea versiunii anterioare a
aplica iei Revisal, 6.0.6.
Pasi de urmat:
1. Se deschide aplicatia si se apeleaza optiunea “Actualizare COR" din sectiunea

"Instrumente" .Se salveaza baza de date (meniul Instrumente – Salvare baza de date).
2. Se descarca versiunea 6.0.7 a aplicatiei de la https://www.inspectiamuncii.ro/reges .
3. Se dezarhiveaza pachetul .zip si se apeleaza  fisierul setup.exe urmand instructiunile ce

apar in ferestrele de instalare.
4. Se deschide aplicatia pentru a verifica corectitudinea instalarii (daca datele exista).

Utilizatorii care au instalat  versiunea 5.0.8 a aplica iei, în mod obligatoriu, î i vor instala mai întâi
versiunea 6.0.5 a aplica iei i ulterior, vor efectua trecerea la versiunea 6.0.6, dup  care vor instala
versiunea 6.0.7.

b) In cazul in care Revisal este instalat cu versiunea 5.0.8.033

Pasi de urmat:

1. Se salveaza baza de date (meniul Instrumente – Salvare baza de date).
2. Se descarca versiunea 6.0.5 a aplicatiei de la https://www.inspectiamuncii.ro/reges si se

instaleaza (nu este necesar dezinstralarea aplicatiei).
3. Se deschide aplicatia Revisal  si se apeleaza optiunea “Actualizare COR" din sectiunea

"Instrumente". (In momentul deschiderii aplicatiei se modifica local structura bazei de date si
se face un update de nomenclatoare. De aceea daca, aplicatia curenta gestioneaza mai multe
societati este necesar sa apelam- deschidem- fiecare societate pentru a modifica structura
tuturor bazelor de date asociate.)

4. Se inchide aplicatia Revisal.
5. Se descarca versiunea 6.0.6 a aplicatiei de la https://www.inspectiamuncii.ro/reges si se

instaleaza (nu este necesar dezinstralarea aplicatiei).
6. Se reiau pasi de la punctele 3) si 4) .
7. Se descarca versiunea 6.0.7 a aplicatiei de la https://www.inspectiamuncii.ro/reges si se

instaleaza (nu este necesar dezinstralarea aplicatiei).
8. Se reiau pasi de la punctele 3) si 4) .

Pentru fiecare instalare de versiune a aplicatiei Revisal se poate citi si ghidul de instalare aferent.
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NOUTATI ALE VERSIUNII 6.0.7 A APLICA IEI REVISAL

- Actualizarea nomenclatorului COR

Actualizarea Clasific rii Ocupa iilor din România, în conformitate cu ordinele de de modificare i
completare a Clasific rii Ocupa iilor din România - nivel de ocupa ie emise de Ministerul Muncii i
Justi iei Sociale nr. 936/12.05.2016, 198/14.02.2017, 1786/09.10.2017, 1635/07.05.2018 (în baza
HG nr. 92/2018), 1943/25.07.2018 i 635/07.03.2019.

- Actualizarea nomenclatorului SIRUTA

Nomenclatorul SIRUTA a fost actualizat la nivelul versiunii publicate de c tre INS, de final an 2018.

- Actualizarea nomenclatorului SPORURI, INDEMNIZA II I ALTE ADAOSURI UZUALE – PREDEFINITE

Nomenclatorul sporuri, indemniza ii i alte adaosuri uzuale - predefinite a fost modificat (structura
nomenclatorului i ad ugare de elemente).(s-a adaugat un camp in care se specifica tipul
adaosului.)

EX.
SPOR  - Spor pentru persoane cu handicap, reglementat prin HG nr. 751/2018
INDEMNIZATIE - Indemnizatie de hrana reglementata prin OUG nr. 114/2018

- Actualizarea nomenclatorului TEMEIURI SUSPENDARE
Nomenclatorul temeiuri suspendare a fost modificat (ad ugare, redenumire i eliminare temeiuri).

EX.
OUG 111/2010 art.11 alin. 2 (în situa ia în care persoana prev zut  la lit. a) nu solicit  dreptul la
concediul care îi revine, cel lalt p rinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul
acesteia.)
OUG 111/2010 art.31 alin. 1 (concediu pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati.)

- Actualizarea nomenclatorului TEMEIURI ÎNCETARE
Nomenclatorul temeiuri încetare a fost modificat (modificare denumire temei).

- Actualizarea nomenclatorului TIPURI DE CONTRACTE DE MUNC



Nomenclatorul tipuri de contracte de munc  a fost modificat (ad ugare tipuri de contracte de
munc ).

EX.
s-au introdus 2 noi tipuri de contract
Contract individual de munca tineri dezavantajati (Legea 189-2018)
Contract individual de munca cu caluza telemunca

- Actualizarea nomenclatorului SALARIA I APATRIZI
Nomenclatorul salaria i apatrizi a fost modificat (modificare tip apatrid).

- Actualizarea nomenclatorului AVIZE DE MUNCA
Nomenclatorul privind avizele de munc  înlocuie te nomenclatorul de tipuri autoriza ii de munc .
Fa  de tipurile de autoriza ii de munc  din versiunile anterioare, care au fost preluate ca tipuri de
avize de munc , au fost ad ugate unele tipuri noi i altele au fost eliminate.

- TRANSFERUL INDIVIDUAL în cadrul sistemului bugetar în baza Legii nr. 153/2017
Începând cu versiunea curent , prin func iunea «Transfer contracte », se pot înregistra atât
opera iuni de transfer de întreprindere în baza Legii nr. 67/2006, cât i transferuri individuale în
cadrul sistemului bugetar, în baza Legii nr. 153/2017, art. 32.

- DETA AREA TRANSNA IONAL
Începând cu versiunea curent , restric ionarea modific rii clauzelor contractelor deta ate se
elimin . De asemenea, se elimin i limita superioar  a perioadei ini iale de deta are.

- Înregistrarea unui AL DOILEA CONTRACT CU NORM  ÎNTREAG pentru un salariat care are deja
un contract cu norm  întreag  suspendat.
Începând cu versiunea curent , pe durata suspend rii unui contract cu norm  întreag , un salariat
poate avea un alt contract cu norm  întreag  activ.


