
Suspendarea raporturilor de serviciu în Sistemul informațional automatizat „Registrul 

funcțiilor publice și al funcționarilor publici” 

 

În conformitate cu prevederile art. 51 din Legea cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public nr. 158 din 04 iulie 2008, suspendarea raporturilor de serviciu 

presupune încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuțiilor de către funcționarul 

public și a plății drepturilor salariale de către autoritatea publică în care acesta activează. 

Suspendarea raporturilor de serviciu se aprobă sau, după caz, se constată, prin actul 

administrativ al persoanei/organului care are competența legală de numire în funcție, cu 

excepția situațiilor prevăzute de lege. Cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu în 

circumstanțe ce nu depind de voința părților, prin acordul părților sau la inițiativa uneia dintre 

părți sunt expuse în art. 52-54 din Legea nr.158/2008.  

În cazurile în care motivele ce au provocat suspendarea raporturilor de serviciu 

încetează sau, după caz, la sfîrşitul perioadei pentru care a fost aprobată cererea de 

suspendare, funcționarul public este reîncadrat în funcția publică exercitată înainte de 

suspendare. Reîncadrarea funcționarului public se dispune prin act administrativ al 

persoanei/organului care are competentă legală de numire în funcție. 

Este important să reținem că în cadrul Sistemului informațional automatizat 

„Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” (în continuare – SIA „RFPFP”) 

raporturile de serviciu al funcționarului public care își suspendă activitatea trebuie să 

parcurgă aceleași modificări ca și pe suport de hîrtie.  

Pentru suspendarea raporturilor de serviciu (în continuare – RS) ale funcționarului 

public este necesar de a găsi persoana în modulul Evidență salariați/Raport de serviciu. 

Ulterior, se va selecta și vizualiza acel RS, care urmează a fi suspendat. Reieșind din temeiul 

actului administrativ de suspendare a RS, în compartimentul Suspendare, prin accesarea 

butonului Adaugă,  se va adăuga una din cele patru modalități de suspendare a RS.  

La completarea informației despre suspendarea RS se vor introduce motivul 

suspendării (se selectează din cele propuse), tipul, data și numărul actului prin care a fost 

suspendat RS, perioada pentru care este suspendat RS (dată început, dată sfîrșit). După 

salvarea modificărilor operate, RS al funcționarului public trece în stare „suspendat”. 

La expirarea perioadei de suspendare a RS, în modulul Evidență salariați/Raport de 

serviciu, se vizualizează RS care a fost suspendat și se adaugă, la compartimentul Ocupare, 

modalitatea de ocupare a RS prin Reîncadrare. Se completează toate cîmpurile active, în baza 

actului de reîncadrare în funcție. După accesarea butonului Salvează, RS devine activ. 

De menționat că, pe parcursul suspendării RS a funcționarului public, funcția publică 

devine temporar vacantă și poate fi ocupată de un alt funcționar public. În cazul reîncadrării, 

urmează inițial să fie încetat/modificat RS cu funcționarul public angajat pe perioadă 

determinată. Reîncadrarea funcționarului public nu va fi posibilă atît timp cît pe funcția sa va 

fi activ un alt RS. 

Generalizînd cele expuse mai sus, în continuare se prezintă schematic pașii care 

urmează a fi întreprinși în SIA „RFPFP” pentru a introduce corect și consecutiv informația cu 

privire la suspendarea RS. 
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