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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita 
 

 

Având în vedere proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2021, la cap. 80.02.01.10., se 
propune aprobarea „Programului de Internship” pe anul 2021 al Consiliului Județean 
Harghita. 
 
Prin lansarea Programului de Internship, Consiliul Județean Harghita își propune creșterea 
nivelului de cunoaștere și înțelegere al persoanelor participante cu privire la rolul și 
specificitatea activității administrației publice, respectiv acordarea unei șanse reale tinerilor 
absolvenți de studii superioare pentru integrarea lor pe piața muncii. Programul își propune 
valorificarea potențialului, cunoștințelor și a abilităților internilor în scopul dezvoltării 
acestora, familiarizarea cu procesul legislativ și administrativ, respectiv îmbunătățirea 
cunoștințelor și a abilităților acestora. Prin participarea la programele de internship, conform 
legii, aceștia vor beneficia de o perioadă de instruire practică, care va constitui vechime în 
muncă, astfel creând premisele unei mai bune absorbții a forței de muncă tinere și reducerea 
migrării. 
Având în vedere, de asemenea necesarul continuu de forță de muncă a instituției, programul 
are scopul de a asigura pe viitor pregătire pentru potențialii angajați ai instituției în domeniile 
care Consiliul Județean se confruntă cu lipsă acută de personal.  
Luând în considerare prevederile Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 14 alin. (4), art. 25 lit. f), lit. g), și art. 35 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare, ale art. 61 lit. b) şi art. 76 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale Nr. 2004/2018 privind aprobarea 
modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de internship, precum şi al cererii pentru 
solicitarea primei de promovare a angajării;  



În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. f) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

În funcție de aprobarea bugetului pentru anul 2021 propunem organizarea programului 
începând cu luna iunie şi până la sfârşitul anului 2021. 

Pentru realizarea acestui program propunem din bugetul Consiliului Judeţean Harghita pe 
anul 2021, suma de 133.000,00 lei, pentru „Programul de Internship” pe anul 2021, al 
Consiliului Judeţean Harghita. 

Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 
 
 

         Miercurea Ciuc,        mai 2021 
 
 
Verificat:                                                                                                                                         Întocmit, 

Szőcs István                                                                                                                      Ábrahám Erzsébet 
Director executiv                                                                                                                                                   Consilier 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


