
Ghid pentru Conectarea la căsuța de e-mail 

atribuită recenzorului ARA (Autorecenzare

asistată) – RPL2021



Cuprins

1. Codul recenzorului ARA care se trece pe chestionarul electronic

2. Datele de autentificare ale recenzorului ARA (adresă de e-mail și parolă) pentru

accesarea căsuței de e-mail atribuite

3. Accesarea linkului de pe tabletă pentru conectarea la căsuța de e-mail atribuită

recenzorului ARA

4. Introducerea datelor de autentificare pentru căsuța de email atribuite fiecărui recenzor

ARA

5. Setări

6. Pagina principală de preluare a linkurilor



1. Codul recenzorului ARA care se trece pe chestionarul electronic

Recenzorul ARA va primi de la UJIR un cod de recenzor ARA.

Codul recenzorului ARA este format din 10 cifre:

primele 6 cifre reprezintă codul SIRUTA al UAT-ului, iar
următoarele 4 cifre sunt alocate numărului secvențial al
recenzorului.

Exemplu: pentru 4 recenzori ARA din Focșani care are cod SIRUTA =
174744, codurile se vor atribui astfel:

1747440001

1747440002

1747440003

1747440004

Furnizați persoanelor care apelează la recenzarea
asistată codul dumneavoastră de recenzor și indicați-le
locul în care acesta trebuie introdus în chestionar, în
secțiunea Copertă, în câmpul “COD RECENZOR”, ca în
exemplul alăturat; altfel, nu veți putea fi plătit!



2. Datele de autentificare ale recenzorului ARA (adresă de e-mail și parolă) pentru 

accesarea căsuței de e-mail atribuite

Recenzorul ARA va primi de la UJIR următoarele date de autentificare necesare

accesării adresei de e-mail corespunzătoare contului de recenzor ARA:

❑Link accesare e-mail

❑Adresă de e-mail

❑Parolă

Exemplu de adresă de e-mail: AB001017_16@ara.insse.ro

Exemplu de parolă: Ara1234567



3. Accesarea linkului de pe tabletă pentru conectarea la căsuța de e-mail 

atribuită recenzorului ARA

1. Conectați-vă la Internet prin apăsarea butonului  

(Google Chrome), de pe ecranul tabletei.

2. În fereastra aplicației care vi se deschide (Google 

Chrome), tastați link-ul de accesare e-mail:

ara.insse.ro
și apoi apăsați butonul albastru “Acces” de pe tastatura

tabletei.



3. Accesarea linkului de pe tabletă pentru conectarea la căsuța de e-mail 

atribuită recenzorului ARA

3. Vi se va deschide ecranul următor:

4. Apăsați butonul “Accesează webmail” de pe banda galbenă, sub logo RPL.



4. Introducerea datelor de autentificare pentru căsuța de email atribuite 

fiecărui recenzor ARA

ARA

5. Introduceți în căsuța “Adresă de e-mail” adresa de email pe care ati primit-o de la UJIR.

6. Introduceți în căsuța “Parolă” parola pe care ati primit-o de la UJIR. 

Parola nu se va vedea în clar, ci în acel câmp vor fi afișate puncte, din motive de securitate. 

Este strict interzisă divulgarea parolei către alte persoane.

7. Apăsați butonul albastru “Conectare”.



5. Setări
7. Vi se va deschide ecranul următor:

8. Sub roundcube, lângă butonul albastru Open, bifați căsuța Open my inbox when I log in evidențiată de săgeata roșie

din ecranul de mai sus

* Vă rugăm, nu faceți click pe nicio altă secțiune (ex. Horde, Set up email on your device etc.)



6. Pagina principală de preluare a linkurilor

9. La finalul acestor pași, va apărea această fereastră unde, în secțiunea 

Primite, veți putea accesa link-urile care conțin chestionarele pentru fiecare persoană care s-a preînregistrat.



Vă invităm să regăsiți informațiile din acest ghid în 
acest tutorial video:
https://drive.google.com/file/d/15rFjJLj0pgJuIzL-
SAMaw81lYlvqqj2M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15rFjJLj0pgJuIzL-SAMaw81lYlvqqj2M/view?usp=sharing


SUCCES!


