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JUDEŢUL HARGHITA             la Hotărârea nr. ______/2021 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

DESCRIEREA PROGRAMULUI 

 

1. Denumirea instituţiei răspunzătoare de realizarea programului: Consiliul 
Judeţean Harghita 

2. Denumirea programului: Programul de Internship pe anul 2021 al Consiliului 
Județean Harghita 

3. Descrierea generală a problemei şi a necesităţii programului  

Programul Internship este un program dedicat tinerilor absolvenți, o oportunitate 
bună prin care pot câștiga experiență și vechime în muncă.  

Conform art. 173 alin. 5 lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
Consiliul Judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind tineretul. 
Având în vedere faptul că tinerii absolvenți caută în multe cazuri loc de muncă în 
străinătate și dat fiind faptul că unul dintre principalele obiective ale Consiliului 

Județean este de a-i ajuta pe proaspeții absolvenți cu studii superioare în dobândirea 
de experienţă profesională și de a avea posibilitatea de a construi o carieră 
profesională la Consiliul Județean sau la alte instituții de stat sau private, în ultimii ani 
Consiliul Județean ca organizație gazdă a lansat programul de Internship,.  
 

1. Scopul: 

Programul are ca scop, dezvoltarea abilităţilor profesionale ale internilor în 
îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează 
programul de internship, desfăşurarea unor activităţi şi familiarizarea cu cerinţele 
CJHR, cunoaşterea de către interni a specificului activităţii CJHR în cadrul căruia îşi 
desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acestuia, dobândirea de experienţă 
profesională, abilităţi practice şi/sau competenţe, facilitarea tranziţiei de la sistemul 
de educaţie către piaţa muncii incluziv prin absorbția celor mai buni specialiștilor de 
către Consiliul Județean Harghita. 
 

2. Obiective:  

- Acordarea unei șanse reale tinerilor absolvenți de studii superioare pentru 
integrarea lor pe piața muncii  

- Promovarea activității instituțiilor publice în rândul tinerilor absolvenți 
- Familiarizarea cu procesul legislativ și administrativ  



- Dezvoltarea, îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților acestora  
- Posibilitatea de a construi o carieră profesională la Consiliul Județean 
- Pregătirea potențialilor angajați în domeniile în care Consiliul Județean Harghita se 

confruntă cu lipsă actuală de personal 

3. Acţiuni: 

- creșterea nivelului de cunoaștere și înțelegere ai internilor cu privire la rolul și 
specificitatea activității administrației publice, 

- programul își propune valorificarea potențialului, cunoștințelor și a abilităților 
tinerilor în scopul dezvoltării acestora,  

4. Programul activităţilor: 

- stabilirea domeniilor în care se va face recrutarea absolvenților 
- anunțarea programului 
- recrutarea și selecția candidaților  
- încheierea contractelor (în funcție de numărul persoanelor care reușesc la 

procesul de examinare, locurile rămase sau care se eliberează înainte de 
termenul final vor fi scoase din nou la concurs) 

- derularea programului 
- întocmirea documentelor de evaluare a participanților  
- organizarea evenimentelor de finalizare  

 
Activitățile programului se vor desfăşura începând cu luna iunie până în luna decembrie a 
anului 2021. 
 

5. Grupuri ţintă: 
 

- proaspeților absolvenți cu studii superioare care îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate cerute pentru fiecare specializare 

 

6. Bugetul programului: 
 

Bugetul “Programului de Internship „ pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita este 
de 133.000,00 lei, conform Anexei nr. 2. 
 

10.  Indicatori de rezultate şi eficienţă:  
 
- Programul de Internship se desfășoară pe o perioadă de 5 luni consecutive iar 

durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfăşura activitate pe baza 

unui contract de internship, este de maximum 30 de ore pe săptămână, 6 ore pe 

zi, şi se stabileşte prin contractul de internship; 

- Minim 8 participanți în program din maxim 10 locuri disponibile  



– Cheltuire fonduri alocate pentru program peste 90% 
– Gradul de implementare peste 80% 

 
Criterii de bază de selecţie la participarea programului: 
 
Candidaţii la Programul de Internship al CJHR trebuie să întrunească cumulativ 
următoarele criterii de eligibilitate: 

a) rezidenţa ori domiciliul în România; 
b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 
c) nu au vechime în muncă și nu sunt activi pe piața muncii; 
d) îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică; 
e) cunosc la nivel mediu (Bl/ B2) cel puţin o limbă străină de circulaţie 

internaţională, conform standardelor europene de evaluare a competenţelor 
lingvistice; 

f)    utilizează, cel puţin la nivel mediu, soft-urile de procesare text, calcul tabelar 
şi prezentări, precum şi instrumentele de navigare pe Internet;  

g) are capacitate deplină de exerciţiu; 
h) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. 

 
Rezultate preconizate:  
La finalul programului participanţii vor putea:  
 

- crește nivelul de cunoaștere și înțelegere cu privire la rolul și specificitatea 
activității administrației publice  

- să aibă vechime în muncă, astfel creând premisele unei mai bune absorbții a forței 
de muncă tinere și reducerea migrării. 

– să lucreze mai eficient împreună pentru atingerea obiectivelor instituţiei publice; 
– să-şi îmbunătăţească capacitatea de soluţionare operativă a sarcinilor curente în 
exercitarea atribuţiilor legale. 

11. Rezultatele din anul precedent: 

În anul 2020 au fost organizate trei sesiuni al programului Internship , s-a încheiat 
contract  în total cu 13 persoane   
În perioada 18.05.2020-18.10.2020 a avut loc prima sesiune al programului la care au 
participat 7 interni din care 4 persoane au finalizat programul. În cursul derulării 
programului 3 persoane au găsit loc de muncă și de aceea contractul de Internship a fost 
încetat de comun acord. 
În perioada 14.09.2020-14.02.2021 au participat 5 persoane din care 4 au finalizat 
programul, 1 persoană a găsit loc de muncă  în cursul derulării programului. 
În sesiunea a III-a, în perioada 01.10.2020-01.03.2021, a participat 1 persoană care a 
finalizat cu succes programul Intenship, în total 9 persoane.   
 



12. Impact pe termen lung: 

-  Prin participare la programul de Internship tinerii absolvenți pot avea șanse mai 
mari pentru integrarea lor pe piața muncii, pot dobândi experiență asupra 
activităților zilnice ale Consiliului Județean, pot dezvolta și îmbunătăți  
cunoștințele și abilitățile. Prin acest program este posibil promovarea activității 
instituțiilor publice în rândul tinerilor absolvenți. Având în vedere necesarul 
continuu de forță de muncă a instituției, programul are scopul de a asigura pe 
viitor pregătire pentru potențialii angajați ai instituției în domeniile în care 
Consiliul Județean se confruntă cu lipsă acută de personal în anumite domenii de 
specialitate.  

 
________________, ________________ 2021 
  
 
     
 

      PREȘEDINTE                        DIRECTOR EXECUTIV                          Întocmit, 
    Borboly Csaba                Szőcs István                       Ábrahám Erzsébet   
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