INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA
Nr.……..…/ /………………………

IN ATENTIA ANGAJATORILOR
MODIFICARI IMPORTANTE REVISAL
Va anuntam publicarea unei noi versiuni a aplicatiei Revisal 6.0.7, in data de 01.06.2019,
care va cuprinde actualizari ale codului COR precum si o serie de modificari ce urmeaza a fi
descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES.
Angajatorii care in prezent utilizeaza versiunea 5.0.8 a aplicației, nu vor mai putea
transmite registrul incepand cu data de 31.05.2019, conform anuntului anterior.
Versiunile Revisal 6.0.5 si 6.0.6 vor functiona in paralel cu versiunea noua pentru o perioada
de cel putin doua luni.
In vederea migrarii sistemului informatic REGES pentru preluarea registrului in versiunea
noua, va fi programata activitatea de mentenanta in perioada 31.05.2019-01.06.2019.
La nivelul Inspectoratelor Teritoriale de Munca va exista urmatorul impact:
- vineri, 31.05.2019, incepand cu ora 14:00 vor fi oprite aplicatiile de preluare a registrelor
la ghiseu. Acestea vor fi reinstalate si repornite in cursul zilei de sambata, urmand ca
incepand de luni, 03.06.2019, activitatea sa se desfasoare normal.
- vineri, 31.05.2019, incepand cu ora 14:00 portalul REGES pentru transmiterea online a
registrelor va fi indisponibil temporar. Angajatorii vor putea efectua depuneri incepand de
sambata, 01.06.2019, cel tarziu la ora 12:00.
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