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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Nr.14052/ISARM/04.11.2021

În aten ia: Angajatorilor

Referitor :Registrul general de eviden  a salaria ilor

 inform m prin prezenta c  pe site-ul Inspec iei Muncii în cadrul portalului
www.inspectiamuncii.ro., se g se te Manualul de utilizare a aplica iei aferente Registrului general
de eviden  a salaria ilor, versiunea 6.08,  document care v  ajut  la utilizarea corect  a aplica iei.

Conform dispozi iilor art. 1 din H.G. nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de
eviden  a salaria ilor, au obliga ia înfiin a registrul, completa i transmite datele în registru la
inspectoratul teritorial de munc , urm toarele categorii de angajatori:
    a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dac  au sau nu statutul de utilitate
public ;
    b) institu ii/autorit i publice/alte entit i juridice care angajeaz  personal în baza unui contract
individual de munc .
Angajatorii completeaz  registrul în ordinea angaj rii persoanelor, cu urm toarele date, men ionate
la art.3, alin. (2) din H.G. nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de eviden  a
salaria ilor,  a avea caracter limitativ:

    a) datele de identificare ale angajatorului persoan  fizic  sau juridic  de drept privat, respectiv
institu ie/autoritate public /alt  entitate juridic  care angajeaz  personal în baza unui contract
individual de munc , cum ar fi: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscal
- CIF, sediul social i numele i prenumele reprezentantului legal - pentru persoanele juridice,
respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice;
    b) datele de identificare ale salaria ilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal -
CNP, cet enia i ara de provenien  - Uniunea European  - UE, non-UE, Spa iul Economic European -
SEE;
    c) data încheierii contractului individual de munc i data începerii activit ii;
    d) func ia/ocupa ia conform specifica iei Clasific rii ocupa iilor din România (COR) sau altor acte
normative;
    e) tipul contractului individual de munc ;
    f) durata contractului individual de munc , respectiv nedeterminat /determinat ;
    g) durata timpului de munc i repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de munc  cu
timp par ial;
    h) salariul de baz  lunar brut, indemniza iile, sporurile, precum i alte adaosuri, astfel cum sunt
prev zute în contractul individual de munc  sau, dup  caz, în contractul colectiv de munc ;
    i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de munc  temporar ;
    j) data transferului astfel cum este prev zut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul func ionarilor publici, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i
datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
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    k) data prelu rii prin transfer, astfel cum este prev zut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, i art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului pl tit din fonduri publice, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum
i datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;

    l) data la care începe i data la care înceteaz  deta area, precum i datele de identificare ale
angajatorului la care se face deta area;
    m) data la care începe i data la care înceteaz  deta area transna ional , definit  de Legea nr.
16/2017 privind deta area salaria ilor în cadrul prest rii de servicii transna ionale, statul în care
urmeaz  s  se realizeze deta area transna ional , denumirea beneficiarului/utilizatorului la care
urmeaz  s  presteze activitatea salariatul deta at, precum i natura acestei activit i;
    n) data la care începe i data la care înceteaz  deta area pe teritoriul unui stat care nu este
membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European, statul în care urmeaz  s  se
realizeze deta area, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaz  s  presteze activitatea
salariatul deta at, precum i natura acestei activit i;
    o) perioada, cauzele de suspendare i data încet rii suspend rii contractului individual de munc ,
cu excep ia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
    p) data i temeiul legal al încet rii contractului individual de munc .

Potrivit dispozi iilor art. 4 din acela i act normativ:

”(1) Transmiterea registrului c tre inspectoratul teritorial de munc , cu datele prev zute la art. 3
alin. (2), se face dup  cum urmeaz :

    a) datele prev zute la art. 3 alin. (2) lit. a)-i) se transmit cel târziu în ziua anterioar  începerii
activit ii de c tre fiecare persoan  care urmeaz  s  se afle într-un raport de munc  cu angajatorul
în baza unui contract individual de munc ;
    b) datele prev zute la art. 3 alin. (2) lit. j)-k) se transmit în termen de 5 zile lucr toare de la data
transferului, respectiv de la data prelu rii prin transfer;
    c) datele prev zute la art. 3 alin. (2) lit. l) se transmit cel târziu în ziua anterioar  datei de
începere/încetare a deta rii salariatului;
    d) datele prev zute la art. 3 alin. (2) lit. m) i n) se transmit cel târziu în ziua anterioar  datei de
începere/încetare a deta rii salariatului pe teritoriul altui stat;
    e) datele prev zute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel târziu în ziua anterioar  datei
suspend rii/datei încet rii suspend rii, cu excep ia situa iei absen elor nemotivate când transmiterea
în registru se face în termen de 3 zile lucr toare de la data suspend rii;
    f) datele prev zute la art. 3 alin. (2) lit. p) se transmit cel târziu la data încet rii contractului
individual de munc /la data lu rii la cuno tin  a evenimentului ce a determinat, în condi iile legii,
încetarea contractului individual de munc .
    (2) Orice modificare a datelor prev zute la art. 3 alin. (2) lit. d)-g) se transmite în registru cel
târziu în ziua anterioar  producerii modific rii. Excep ie fac situa iile în care modificarea se produce
ca urmare a unei hot râri judec tore ti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile
de la data la care angajatorul a luat cuno tin  de con inutul acesteia.
    (3) Orice modificare a datelor prev zute la art. 3 alin. (2) lit. h) se transmite în registru în termen
de 20 de zile lucr toare de la data producerii modific rii. Excep ie fac situa iile în care modificarea
se produce ca urmare a unei hot râri judec tore ti când transmiterea în registru se face în termen de
20 de zile lucr toare de la data la care angajatorul a luat cuno tin  de con inutul acesteia.

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/


Str. Dr Gheorghe Iacomi, nr. 8, Piatra Neam
Tel.: +4 0233 21 96.08; Fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro                                                                                                                                                                               3

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA NEAM

    (4) Orice modificare privind perioada de deta are prev zut  la art. 3 alin. (2) lit. l)-n) se transmite
în registru cel târziu în ziua anterioar  producerii modific rii.
    (5) Orice modificare a datelor prev zute la art. 3 alin. (2) lit. a) i b) se transmite la inspectoratul
teritorial de munc  în termen de 3 zile lucr toare de la data apari iei modific rii.
    (6) Orice corec ie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul
a luat cuno tin  de acestea.”

Modaliatatea de efectuare a înregistr rilor, modifc rilor, corec iilor este tratat  în manualul de
utilizare al aplica iei.

Informa ii suplimentare referitoare la aplicatia Revisal pot fi consultate în cadrul rubricii
“ spunsuri la întreb ri frecvente privind registrul” din cadrul portalului
www.inspectiamuncii.ro.

Transmiterea datelor - Documentele necesare (din procedura aprobat  prin Ordinul nr. 1.918 din 25
iulie 2011)
Completarea i transmiterea datelor în registru se realizeaz  de c tre una sau mai multe persoane
nominalizate prin decizie scris  de c tre angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat,
indiferent dac  au sau nu statutul de utilitate public , de c tre persoanele care au aceste atribu ii
stabilite prin fi a postului în cazul angajatorilor institu ii/autorit i publice/alte entit i juridice care
angajeaz  personal în baza unui contract individual de munc i de c tre prestatori.
    A. Transmiterea on-line prin intermediul portalului Inspec iei Muncii
    1. Transmiterea on-line se face dup  solicitarea i ob inerea de c tre angajator a numelui de
utilizator i a parolei, indiferent dac  angajatorul presteaz  serviciul de completare i transmitere a
registrului sau are încheiat un contract de prest ri de servicii, i activarea accesului la portalul
Inspec iei Muncii http://itmonline.inspec iamuncii.ro
    2. Ob inerea numelui de utilizator i a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial de munc
în a c rui raz  teritorial  angajatorul î i are sediul sau domiciliul, în baza prezent rii urm toarelor
documente:
    a) solicitare scris  pentru eliberarea numelui de utilizator i a parolei;
    b) împuternicire semnat i tampilat  de angajator, în cazul în care persoana care solicit
ob inerea numelui de utilizator i a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;
    c) copie de pe certificatul de înmatriculare;
    d) copie a actului de identitate al persoanei împuternicite.
    3.Ob inerea numelui de utilizator i a parolei este condi ionat  de transmiterea la sediul
inspectoratului teritorial de munc  a registrului general de eviden  a salaria ilor, conform noului
sistem informatic aferent hot rârii.
    4. Modelul de împuternicire poate fi ob inut de pe pagina de internet a Inspec iei Muncii sau de la
sediul inspectoratelor teritoriale de munc .
    5. Ob inerea numelui de utilizator i a parolei pentru unit ile f  personalitate juridic  c rora
angajatorii le-au delegat competen a complet rii i transmiterii datelor în registru, se face la sediul
inspectoratului teritorial de munc  în a c rui raz  teritorial  acestea î i desf oar  activitatea, în
baza unei împuterniciri semnate i tampilate de reprezentantul legal al unit ii f  personalitate
juridic , înso it  de o copie a urm toarelor documente:
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    a)cerere de eliberare nume utilizator i parola semnat i  tampilat  de c tre angajator;
b)împuternicire semnat i tampilat  de angajator în cazul in care persoana care solicit  numele
utilizator i parola este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;

c)copie dup  cartea de identitate a persoanei împuternicite;
d) delegarea de competen  pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte
individuale de munc ;
e) delegarea de competen  pentru înfiin area i completarea registrului general de eviden  a
salaria ilor în format electronic ;
f)copie dup  certificatul de înmatriculare al angajatorului;
g)copie dup  certificatul fiscal al unit ii f  personalitate juridic  c reia angajatorul i-a delegat
competen a încadr rii personalului i competen a înfiin rii registrului, complet rii i transmiterii
datelor în registru, în numele angajatorului.

    B. Transmiterea prin e-mail pe baz  de semn tur  electronic
    1. Angajatorii care de in semn tur  electronic  extins , bazat  pe un certificat calificat, ob inut
de la un furnizor de servicii de certificare în condi iile Legii nr. 455/2001 privind semn tura
electronic , pot depune registrul general de eviden  a salaria ilor la adresa de e-mail pus  la
dispozi ie de Inspec ia Muncii.
    2. Modalitatea de transmitere prin e-mail i adresa de e-mail pot fi ob inute de pe pagina de
internet a Inspec iei Muncii.
    C. Depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munc
    1. Transmiterea registrului prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munc  se face pe
suport CD, dischet  3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sistem de fi iere FAT/FAT32.
    2. Registrul general de eviden  a salaria ilor, înso it de o adres  de înaintare semnat i
tampilat  de c tre reprezentantul legal, se depune dup  cum urmeaz :

    a) la sediul inspectoratului teritorial de munc  în a c rui raz  teritorial  persoanele fizice sau
juridice î i au domiciliul, respectiv sediul;
    b) la sediul inspectoratului teritorial de munc  în a c rui raz  teritorial  î i desf oar  activitatea
unit ile f  personalitate juridic  c rora angajatorii le-au delegat competen a încadr rii
personalului i competen a înfiin rii registrului, complet rii i transmiterii datelor în registru, în
numele angajatorului.
    3. Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de munc  a registrului, adresa de
înaintare este înso it  de o copie a certificatului de înmatriculare la registrul comer ului, a
certificatului de înregistrare fiscal , respectiv o copie a actului de identitate - în cazul angajatorului
persoan  fizic .
    31. Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de munc  a registrului de c tre
unit ile f  personalitate juridic  ale angajatorilor, adresa de înaintare este înso it  de o copie a
urm toarelor documente:
    a) delegarea de competen  pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte
individuale de munc ;
    b) delegarea de competen  pentru înfiin area i completarea registrului general de eviden  a
salaria ilor în format electronic;
    c) certificatul de înmatriculare al angajatorului;
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    d) certificatul fiscal al unit ii f  personalitate juridic  c rora angajatorul i-a delegat
competen a încadr rii personalului i competen a înfiin rii registrului, complet rii i transmiterii
datelor în registru, în numele angajatorului.
Contractarea serviciului
Angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dac  au sau nu statutul de utilitate
public , pot contracta serviciul de completare i transmitere a datelor în registru prin încheierea de
contracte de prest ri servicii cu prestatori care î i desf oar  activitatea în condi iile prevederilor
legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protec ia datelor cu caracter personal, fapt ce nu
exonereaz  angajatorul de obliga iile stabilite prin H.G. nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind
registrul general de eviden  a salaria ilor.
Prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare i transmitere a datelor în
registru încredin ate de angajator.
Angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dac  au sau nu statutul de utilitate
public , au obliga ia de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de munc , în a c rui raz
teritorial  î i au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prest ri servicii, precum i
datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucr toare de la data încheierii
contractului de prest ri de servicii.
Informarea inspectoratul teritorial de munc
Informarea va consta într-o adres  întocmit  de angajator, care va cuprinde cel pu in: denumirea
prestatorului de servicii, certificatul de înregistrare al prestatorului, eliberat de registrul
comer ului, sau dovada înregistr rii fiscale la organele competente, precum i data de la care s-a
contractat serviciul de completare i transmitere a registrului.(pct. 11 din Ordinul nr. 1.918 din 25
iulie 2011 pentru aprobarea procedurii i actelor pe care angajatorii sunt obliga i s  le prezinte la
inspectoratul teritorial de munc  pentru ob inerea parolei, precum i a procedurii privind
transmiterea registrului general de eviden  a salaria ilor în format electronic)
Adresa va fi înso it  de:
1.Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului al beneficiarului de servicii;
 2.Contractul de prestari servicii;
 3.Certificatul de inregistrare al prestatorului de servicii eliberat de registrul comertului;
 4.Dovada ca prestatorul are personal care poate sa indeplineasca atributii specifice de RU ;
 5.Decizia de nominalizare a persoanei/persoanelor care vor transmite revisal-ul din partea
prestatorului.

În cazul încet rii sau rezilierii contractului de prest ri de servicii, angajatorul va comunica
inspectoratului teritorial de munc  acest fapt cel mai târziu la data încet rii sau rezilierii, în
vederea eliber rii unei noi parole angajatorului.(pct. 12 din procedura aprobat  prin Ordinul nr.
1.918 din 25 iulie 2011)

 Cu deosebit  considera ie,

 Inspector ef
 ITM Neam

inspector ef adj. RM
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