REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDEN A ZILIERILOR
spunsuri la întreb ri frecvente
1. Care este modalitatea prin care se gestioneaz Registrul de eviden
zilierilor?

a

Registrul de eviden a zilierilor se completeaz i se transmite electronic prin
intermediul aplica iei informatice „Inspectia Muncii”. Beneficiarul poate
desemna una sau mai multe persoane pentru a utiliza aplica ia „Inspectia
Muncii”, conform prevederilor legale.
Utilizatorii desemna i de c tre beneficiar pot utiliza, dup caz, fie varianta
mobil , fie varianta web a aplica iei „Inspectia Muncii”. Aplica ia poate fi
desc rcat gratuit din Google Play sau App Store pentru a fi utilizat pe
dispozitivele mobile de tip Smartphone sau Tablet . Varianta web este
destinat utiliz rii pe dispozitivele desktop sau laptop.
Utilizatorii desemna i trebuie autoriza i electronic de c tre beneficiar. Cererile
de Autorizare acces se completeaz de c tre fiecare utilizator în parte, în
aplica ia „Inspectia Muncii” instalat pe dispozitivul propriu, i se transmit
beneficiarului spre aprobare.
Beneficiarul autorizeaz accesul utilizatorilor prin intermediul aplica iei web
accesibil din portalul Inspec iei Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro:4443)
din sec iunea Administrator companie. Pentru autentificare în aplica ia web i
autorizarea utilizatorilor, beneficiarul trebuie s de in numele de utilizator i
parola eliberate de inspectoratul teritorial de munc . Utilizatorii desemna i i
autoriza i de c tre beneficiar pentru a completa i a transmite Registrul
electronic de eviden a zilierilor nu au nevoie pentru a desf ura aceast
activitate de numele de utilizator i parola eliberate de inspectoratul teritorial
de munc .
2. Care sunt sistemele de operare compatibile?
Aplica ia poate fi desc rcat gratuit din Google Play sau App Store, în func ie
de sistemul de operare Android sau iOS, pentru a fi utilizat pe dispozitivele
mobile de tip Smartphone sau Tablet .

Varianta web a aplica iei poate fi accesat de pe orice dispozitiv desktop sau
laptop conectat la internet, cu sistem de operare Windows, macOS sau Linux.
Variantele de sistem de operare i browser de internet sunt cele suportate în
prezent de c tre produc tori, cu actualiz rile efectuate la zi.

3. Aplica ia instalat pe telefonul mobil anterior datei de 25 iulie 2020 nu
mai prime te autorizarea i nu mai poate transmite registrul.
Utilizatorii trebuie s dezinstaleze versiunea veche a aplica iei „Inspectia
Muncii”, versiunea de test, i s instaleze versiunea curent . Pentru a fi siguri
nu sunt p strate date de test i set ri introduse în versiunea veche a
aplica iei, este recomandabil s efectua i Clear cache i Clear data din aplica ia
veche înainte de dezinstalarea acesteia.

4. Ghid import/export CSV
În aplica ia „Inspectia Muncii” contactele, respectiv datele zilierilor, pot fi
importate dintr-un fi ier de tip CSV. Acestea pot fi ob inute prin salvarea unui
document Excel în format .csv sau prin alte modalit i din sistemele proprii de
eviden a personalului utilizate de beneficiari.

Cum trebuie s arate fi ierul Excel?
Fi ierul va con ine 5 coloane, fiecare reprezentând câte un câmp din ecranul
ad ugare ziler, astfel:

A. Prima coloan con ine prenumele zilierului.
B. A doua coloan con ine numele de familie.
C. Cea de-a 3-a coloana reprezint informa ia despre ziler, dac acesta are
cet enie sau este apatrid. Coloana a 3-a poate con ine una din cele 3
valori:
a. „Cu drept de sedere in alta tara decat Romania”
b. „Cu drept de sedere pe termen lung in Romania”
c. „Cu cetatenie”.
D. Cea de-a 4-a coloan reprezint cet enia zilierului. Câmpul poate fi l sat
gol doar în cazul în care zilierul este apatrid.
E. Cea de-a 5-a coloan reprezint CNP-ul zilierului. În cazul în care zilierul
este cet ean român, se va scrie CNP-ul acestuia. În cazul în care zilierul
este cet ean str in, se va scrie CNP-ul sau NIF-ul acestuia, format din 13
caractere, eliberat de autorit ile din România.
Descriere NIF:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/ro/TIN_-_country_sheet_RO_ro.pdf

În cazul cet enilor str ini care nu de in sau care se afl în curs de
ob inere a codului de identificare, se va scrie num rul pa aportului.

Cum import m zilieri, din fi ierul CSV, în aplica ia „Inspectia Muncii”?

În ecranul contacte, în col ul din dreapta sus, se apas pe a doua iconi
dreapta la stânga.
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La prima ap sare a butonului se vor cere permisiunile de scriere i de citire a
fi ierelor locale din telefon.

Pentru a continua, trebuie acordat aceast permisiune.

Se selecteaz fi ierul cu extensia .csv, ad ugat în prealabil în memoria
telefonului, din care vor fi înc rca i în aplica ie zilierii.

Daca to i pa ii au fost parcur i corect, dup selectarea fi ierului, zilierii vor fi
înc rca i i afi i în ecranul Contacte al aplica iei.

Cum export m contactele în CSV?
În ecranul de contacte, în col ul din dreapta sus, se apas pe prima iconi .

Când exportul a fost finalizat, se va afi a un mesaj care con ine calea c tre
loca ia din memoria telefonului în care a fost salvat fi ierul .csv.

