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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.
pentru modificarea Anexei la Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 127/18.03.2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a
Programului de Internship al Consiliului Judeţean Iaşi

Consiliul Judeţean
Având în vedere:
Referatul de aprobare a Proiectului de hotărăre pentru modificarea Anexei la Hotărărea
Consiliului Judeţean laş i nr. 127/18.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a Programului de Iniernship al Consiliului Judeţean laşi, prezentat de
Preşedintele Consiliului Judeţean laşi, în calitatea sa de iniţiator, inregistrat sub
nr. 29-415 / /a-.).0•.ţ, 2022;
- Raportul de specialitate pentru modificarea Anexei la Hotărărea Consiliului tudelean laşi nr.
127/18.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi destăsurare a Programului
de Internship al Consiliulut Judeţean Iaşi, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi
Salarizare şi inregistrat sub nr1,91.- :9,3,39 0$2022;
Hotărărea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 127/18.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a Programului de Intemship al Consiliului Judeţean Iaşi, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 176/2018 privind intemshipul, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 2004/2018 privind aprobarea
modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de Intemship, precum şi al cererii pentru
solicitarc;a primei de promovare a angajării;
Prevederile art.173,
lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.196, alin.(1),
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOT Ă R ĂŞ TE:

Art. l — incepănd cu data prezentei, Anexa la Hotărărea Consiliului Judeţean laşi
nr.I27/18.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Programului de
Intemship al Consiliului Judeţean Iaşi, cu modificările şi completările ulterioare, se inlocuieşte cu
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărăre.

Art. 2 — Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la indeplinire de
coordonatorulkoordonatorii şi indrumătorii programelor de internship desemnati prin dispoznie a
Preşedintelui Consiliului Judetean Iaşi şi de structurile din aparatul de specialitate.
Art. 3 — Prezenta hotărăre va fi comunicată în copie Institutiei Prefectului Judetutui Iaşi şi
structurilor din aparatul de specialitate.
Art. 4 — Aducerea la cunoştintă publică a prevederilor prezentei hotărări va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iaşi cu atributii în acest sens.
Dată astăzi,

P
Cos

INTE,
EXE

AVIZAT,
SECRETAR G NERAL ALJUDEŢULUI IAŞI
Lăcrămioa VERNICA-DĂSCALESC'U

DIRECŢIA JURIDICA,
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela Alungulesei
Am Luat la cunoştinţă de acest inseris oficial
şi 1mi asum responsanilitatea asupra legalitătii
Sustine Proiectul de hotărâre
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare,
S'ef serviciu, Radu Gabriel APETREI
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui tnseris

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI
DESFASURARE A
PROGRAMULUI DE INTERNSHIP
AL CONSILIULUI JUDEŢEAN IASI

CUPRINS

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Coordonarea programelor de internship şi a activitătii internilor

CAPITOLUL III Organizarea programelor de internship la Consiliul Judeţean
laşi
Secţiunea 1 Etape de organizare
Secţiunea 2 Calendarul programului de internship
Secţiunea 3 Înscrierea şi selectia candidaţilor
Sectiunea 4 Pregătirea inceperii programului
CAPITOLUL IV Desfăşurarea programelor de internship
Sectiunea I Contractul de internship şi indemnizatia
Secţiunea 2 Programul de lucru al internilor
Secţiunea 3 Drepturile şi obligatiile internilor
Sectiunea 4 Drepturile si obligatiile Consiliului Judetean Iaşi
Sectiunea 5 Desfăşurarea actiunilor şi activităţilor specifice programului
Sectiunea 6 Evaluarea şi atestarea activităţii internilor
CAPITOLUL V Dispozitii finale
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Capitolul I
Dispozitii generale
Art.1 Prezentul regulament stabileşte principiile, conditifie şi modul de organizare şi desfăşurare a
programelor de intemship din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu respectarea prevederilor Legii nr.
176/2018 privind intemshipul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 - (1) Programele de intemship din cadrul Consiliului Judeţean laşi işi propun să crească
nivelul de cunoastere ş i intelegere al persoanelor participante cu privire la rolul şi activitătile
instituţiei.
(2) Misiunea programului de Internsip la CJ laşi constă in:
a) imbunătătirea cunoştintelor şi dezvoltarea abilităţ ilor profesionale ale internilor;
dobăndirea de experienţă profesională, abilităti practice şi competenţe specifice activităţii
desfăşurate in cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
c) familiarizarea internilor cu procesul legislativ şi administrativ propriu al Consiliului
Judeţean Iaşi;
d) valorificarea poterăialului cunostinţelor şi abilităţilor internilor cu scopul dezvoltării
acestora.
Capitolul ll
Coordonarea programelor de internship la Consiliul Judeţean Iaşi şi a activităţii internilor
Art. 3 - in vederea desfăşurării programelor de internship la Consiliul Judeţean laşi, Preşedintele
Consiliului Judeţean laşi desemnează, prin dispoziţie, persoana/persoanele care asigură organizarea
şi implementarea programelor, in calitate de coordonator/consilier al programelor de intemship.
Art. 4 - Coordonatorul programelor de intemship la Consiliul Judeţean laşi are urrnătoarele atribuţii:
a) stabileşte politica de implementare, modalitătile de acţiune şi modul de realizare a
programului de intemship;
b) coordonează procesul de inscriere şi de selecţie a candidaţilor;
c) asigură publicitatea programelor de internship şi gestionează conţinutul paginii de intemet
dedicate programelor;
d) stabileşte, impreună cu condueătorii structurilor de specialitate ale serviciilor
Consiliului Judeţean laşi, numărul de locuri disponibile pentru programele de intemship, in funclie
de domeniul de activitate;
e) asigură suportul necesar indrumătorilor şi internilor;
f) colaborează cu indrumătorii pe linia promovării, coordonării, monitorizării şi dezvoltării
activităţii internilor;
g) colaborează cu Indrumătorii in vederea claborarii fişelor de intemship;
h) asigură comunicarea detaliilor privind activitătile generale si alte informaţii de interes
pentru interni si indrumători;
i) elaborează documente şi materiale necesare bunei deslăşurări a programului de intemship;
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j) asigură evidenţa candidaţ ilor, precum si confidenţ ialitatea datelor cu caracter personal ale
acestora;
k) îndeplineşte alte atribuţ ii care sunt în sarcina organizatorului, potrivit Legii nr.176/2018,
şi care îi sunt delegate de către Preşedintele Consiliului Judeţean laşi;
m) înaintează Preşedintelui Consiliului Judeţean 1aş i, spre aprobare, propunerile privind
numărul total de locuri disponibile pentru flecare Program de intemship şi repartizarea acestora în
cadrul structurilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi;
n) propune Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, spre aprobare, modificarea datelor
ealendarului programelor de intemship.
Art. 6 - (1) Pentru integrarea sistematică a activităţilor de pregătire şi materializare a programelor de
intemship, structurile de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi colaborează şi acordă sprijin,
potrivit competenţelor şi solicitărilor punctual primite, în scopul:
a) stabilirii politicii de implementare şi a modalităţilor de acţiune;
b) promovării, actualizării şi susţinerii programului de intemship, prin mijloace mass-media
şi/sau on-line;
c) asigurării suportului necesar managementului programului de Intemship;
d) asigurării, din punct de vedere tehnic şi metodologic, a procesului de selecţie a
candidaţilor la program;
e) colaborării pe linia promovării, coordonării, monitorizării şi dezvoltării activităţii
intemilor;
f) elaborării documentelor şi materialelor necesare pregătirii şi formării intemilor respectiv
evaluării educative a acestora;
g) intocmirii informărilor periodice privind activitatea derulată de interni;
h) intocmirii proiectelor de comunicate de presă.
(2) În realizarea prevederilor aIin. (1), structurile de specialitate ale Consiliului Judeţean
colaborează cu coordonatorul programelor de intemship desemnat de Preşedintele Consiliului
Judeţean laşi.
Art. 7 - Indrumătorul are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi Indrumă activitatea intemului pe parcursul programului de intemship;
b) monitorizează modul de îndeplinire a activitălilor intemului;
c) evaluează activitatea internului şi întocmeşte, la sfărşitul programului de internship, un
referat de evaluare aferent;
d) elaborează flşa de intemship în colaborare cu coordonatorul programelor de intemship.
e) realizarea pontajului pe baza căruia se pot realiza plălile către interni;
f) gestionarea eventualelor situaţii neprevăzute, conflicte, etc.
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Capitolul III
Organizarea programelor de internship la Consiliul Judetean Iaşi
Sectiunea I Dape de Organizare
Art. 8 - Organizarea programelor de intemship prcvede parcurgerca următoarelor etape:
a) eentralizarea propunerilor stucturilor privind numărul de locuri disponibile în cadrul
programului şi continutul fişelor de intemship şi stabilirea numărului final de locuri;
b) elaborarea ş i actualizarea anunturilor de publicitate cu privire la programele de internship
desfăşurate, criteriile, calendarul şi procedura internă de selectie, responsabilitătile generale pentru
fiecare program ofertat, precum şi condititle (numărul de ore contractuale ale programului de
internship, valoarea indemnizatiei, perioada de desfăşurare);
c) înscrierea online a eandidatilor;
d) selectia candidatilor;
e) pregătirea începerii programului;
f) dcsfăşurarea programului.
Art. 9 — În urma centralizării informatiilor primite de la indrumători, coordonatorul transmite
Preşedintelui Consiliului Judetean informatiile legate de etapele de organizare şi termenele acestora,
calendarul general al programului, sursele de informare publice cu privire la program şi politica
generală de implementarc.
Art. 10 Continutul formularului online de înscriere este stabilit de coordonator impreună cu
indrumătorii desemnati din cadrul Consiliului Judetean laşi.
S'ectunea 2. Calendarul si numărul de parneinami Ipprogramele de internship
Art. 11 — (1) Programul de intemship are o durată de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni
consecutive şi se poate desfăşura de maxim două ori pe an. Perioadele de desfăşurare sunt stabilite
prin dispozitia Preşedintelui Consiliului Juderean Iaşi.
(2) În cazul în care datele de începere, respectiv finalizare a programului de internship
coincide cu zile de sărbători legale sau zile libere stabilite legal, vor fi luate in considerare primele
zile luerătoare care urmează.
(3) Datele calendarului pot fi modificate la propunerea coordonatorului programelor, cu
aprobarea Preşedintelui Consiliului Judetean laşi.
(4) Consiliul Judetean laşi poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un
număr de intemi care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaţilor. Numărul de
participarrii din flecare sesiune va fi stabilit prin dispozitia preşedintelui Consiliului Judetean laşi.
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Secţiunea 3 inscrierea şi selecţia candidanlor
Art. 12 - (1) În vederea înscrierii la Programul de Internship, candidaţii completează formularul
online, disponibil pe site-ul oficial al instituţiei (www.icc.ro), în temeiul Art. 11. Candidaturile
depuse după termenul limită se resping automat.
(2) O persoană poate completa un singur formular de înscriere per ediţie, pentru o singură
structură de specialitate.
Art. 13 - Candidalli la Programul de Internship al Consiliului Judeţean Iaşi trebuie să întrunească
cumulativ următoarele criterii de cligibilitate:
a) vârsta minimă de 18 ani la data inscricrii la program;
b) rezidenta şi domiciliul în România;
c) nu sunt activi pe piaţa muncii;
d) cultură generală amplă şi să se exprime corect şi coerent în limba română;
e) studii sau pregătire corespunzătoare în domeniul de Intemship ales;
f) cunosc la nivel mediu (81/132) cel puţin o limbă străină de circulaţie intemaţională,
conform standardelor europene de evaluare a competentelor lingvistice;
g) utilizează, cel puţin la nivel mediu, soft-urile de procesare text, calcul tabelar şi
prezentări, precum şi instrumentele de navigare pe Internet;
h) au o stare de sănătate adecvată postului pentru care candidează.
(2) Programul se adresează studentilor înscrişi cel puţin în anul 11 de studii şi care sunt
integralişti în anul universitar anterior, masteranzilor, precum şi absolventilor care au maxim 3 ani
de la terminarea ciclului 1 sau II de invătământ superior, cu varsta pană în 35 de ani.
Art. 14 - (1) Forrnularele online ale candidatilor se evaluează de către o comisie formată din:
coordonatorul programului de intemship;
- indrumătorul din cadrul structurii de specialitate pentru care au fost Mregistrate candidaturile;
un salariat al Consiliului Judeţean Iaşi cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul
pentru care se organizează intemship-ul.
(2) in urma evaluării, coordonatorul programului de intemship intocmeşte Lista candidatilor
admişi pentru interviu pentru fiecare structură şi stabileşte data şi ora pentru susţinerea interviurilor,
spre informarea candidaţilor.
Art. 15 - (1) Candidaţii acceptati pentru participarea la interviu se vor prezenta în ziva, ora şi locatia
indicate sau online.
(2) În cadrul interviului, candidatii sunt evaluaţi de către comisiile prevăzute la art. 14, alin. (1), în
baza unui barem elaborat de fiecare comisie, candidaţii fiind declaraţi admişi în limita numărului de
locuri disponibile.
(3) În urma interviurilor, coordonatorul programului de intemship transmite Lista rezultatelor
interviului spre informarea candidatilor.
Sectizmea 4 Pregătirea inceperă programului
Art. 16 - (1) Coordonatorul transmite Serviciului Resurse Umanc şi Salarizare Lista rezultatelor
interviului şi datele de contact ale candidatilor, în vederea pregătirii contractelor de intemship si
aplicării dispoziţiilor legale.
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(2) Candidatii declarati admişi au obligaţ ia de a fumiza Serviciului Resurse Umane şi
Salarizare actele solicitate, în copie şi original, după caz, ş i de a se prezenta, anterior începerii
pentru a li se inmana contractul.
(3) Candidaţii declaraţi admişi, care nu respectă prevederile alin. (2) vor fi eliminaţi din
program, locul acestora putând 11 ocupat de următorul candidat din Lista rezultatelor interviului de
la aceeaşi structură de specialitate.

CAPITOLUL IV
Desfasurarea programelor de intemship la Consiliul .Judeţean laşi
S'ectiunea I C'ontractul de internship si indemnizaţia
Art. 17 - (1) Între Consiliul Judeţean Iaşi şi candidaţii selectionati se incheie un contract de
internship, in conformitate cu dispoziţ ifie Legii nr. 176/2018, pentru o perioadă de determinată şi un
număr fix de ore, cel târziu în ziva anterioară începerii programului de intemship.
(2) Durata contractului de internship este maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni
consecutive.
(3) Fişa de intemship este parte integrantă a contractului de intemship.
(4) Serviciul Resurse Umane şi Salarizare intocmeşte contractele de internship în vederea
semnării acestora de către intemi şi Consiliul Judeţean
Art. 18 - (1) Intemul are dreptul la o indemnizatie pentru intemship, plătită de Consiliul Judeţean
Iaşi, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship.
(2) Consiliul Judeţean laşi va asigura cuantumul indemnizaţiei de internship la nivelul a
două salarii de bază minime brute pe ţară garantat în plată proporţional cu timpul de lucru raportat
la o normă 1ntreagă.
Art. 19 - (1) Anterior începerii activităţii, intemii au obligaţia de a semna contractul de intemship şi
de a participa la instructajele privind respectarea normelor de securitate 1n muncă şi la cele privind
normele pentru situaţii de urgenţă.
(2) Candidatii declarati admişi care refuză semnarea contractului de internship sunt excluşi
de la participarea în cadrul programului.
Art. 20 - (1) Serviciul Resurse Umane şi Salarizare are obligaţia completării şi transmiterii datelor şi
informaţiilor din contractul de intemship cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii
activitătii în cadrul programului de intemship, în registrul de evidenţă a contractelor de internship,
inflintat de Agenţia Natională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
(2) Serviciul Resurse Umane şi Salarizare are obligaţia completării registrului electronic de
evidentă în ordinea încheierii contractelor de internship.
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Secliunea 2 Programul de lucru al internilor
Art. 21 - (I ) Durata timpului de muncă pentru un intem, pentru a desfăşura activitatea în baza
contractului de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână, iar durata unui program de
intemship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.
(2) Modalitatea de distribuire a orelor de activitate pe durata unei săptămâni este stabilită de
către intem şi îndrumător, cu condiţia ca intemul să nu depăşească 8 ore de activitate zilnică.
Art. 22 - (I ) Îndrumătorii au obligaţia de a ţine evidenţa orelor de activitate prestate de fiecare
intem si de a le comunica Serviciului Resurse Umane şi Salarizare în vederea efectuării plăţilor
indemnizaţillor de intemship.
(2) De asemenea, indrumătorii au obligaţia de a pune la dispoziţia coordonatorului şi a
organelor de control, ori de eăte ori se solicită acest lucru, evidenţa orelor de activitate prestate de
interni.
Seeţiunea 3 Drepturile

internilor

Art. 23 - Pe perioada desfăşurării programului de intemship, internul are următoarele drepturi:
a) să primească indemnizaţia pentru internship in cuantumul stipulat în contractul de
intemship;
b) să beneficieze de asistenţă şi coordonarea indrumătorului desemnat;
c) să i se stabilească activităţi al căror nivel de complexitate pot să evolueze treptat pe
parcursul programului de intemship;
d) să i se asigure resursele materiale necesare pregătirii sale profesionale si perfecţionărn
cunoştinţelor sale practice;
e) să beneficieze de acces la informaţii care
permită consolidarea cunos(intelor şi
dezvoltarea abilităţilor;
f) să i se asigure timpul necesar pregătirii în scopul dobândirii/consolidării de abilităţi
practice şi/sau competenţe;
g) să participe la formele de pregătire desfăşurate în cadrul programului de intemship, după
caz
h) să beneficieze de evaluare obiectivă;
i) să primească referatul de evaluare şi certificatul de internship;
j) să conteste referatul de evaluare dacă este nemulţumit de rezultatul evaluării;
k) alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de internship.
Art. 24 - Pe perioada desfăşurării programului de intemship, internul are următoarele obligaţii:
a) să respecte sarcinile date de indrumătorul său în cadrul activităţilor intreprinse, în
conformitate cu prevederile contractului de intemship şi cu fişa de internship;
b) să respecte programul de lucru şi numărul de ore stipulat in contractul de intemship;
c) să consulte indrumătorul pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării
programului de internship;
d) să respecte normele de confidenţialitate in desfăşurarea activitărti sale
e) să respecte prevederile regulamentelor inteme;
f) să respecte normele de securitate şi sănătate in muncă, precum şi normele pentru situaţii
de urgenţă;
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g) alte obligapi care decurg din contractul de internship, respectiv, din fi şa de intemship,
incheiate între părti.
Seetiunea 4 Drepturilellobligatale Cottaliului Jude(ean laşt
Art. 25 — (1) Pe perioada desfăşurării programului de intemship, Consiliul Judetean are urm ătoarele
drepturi:
a) să organizeze procesul de selectie a persoanelor ce vor lua parte la intemship cu
respectarea principiului egalitătii de tratament, prevăzut la art. 5 din Legea ru:. 53/2003, republicată,
cu modifIcările şi completările ulterioare;
să monitorizeze şi să evalueze activitatea şi cunostintele asimilate de intem pe perioada şi
la sfnrşitul programului de intemship, prin intermediul îndrumătorilor;
c)
stabilească intemului, prin fişa de internship, atributii în domeniul în care se
realizează programul de internship;
d) să valorifice cunoştintele teoretice ş i practice ale intemului 1n perioada programului de
internship;
e) să exercite controlul asupra modului de desfăşurare şi de îndeplinire a activitătilor
repartizate intemului.
(2) in situatia în care se constată ineălcarea regulamentelor inteme şi/sau a contractului
de internship, Consiliul Judetean are dreptul, după efectuarea unei cercetari interne, să apliee
urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment scris;
reducerea indemnizatiei pe o durată de maximum două luni, cu 5-10%;
c) rezilierea contractului de intemship.
Art. 26 - Pe perioada desfăşurării programului de internship Consiliul Judetean are urrnătoarele
obligalii:
a) să Minâneze intemului, anterior începerii activitălii, un exemplar din contractul de
intemship;
b) să plătească intemului indemnizatia pentru internship, conform contractului de internship;
c) să desemneze un îndrumător care să ghideze intemul în vederea pregătirii profesionale, a
aprofundării cunostintelor teoretice şi imbunătătirii abilitătilor practice în domeniul in care se
realizeată programul de internship;
d) să asigure o dotare corespunzătoare
logistică, tehnică şi tehnologică - necesare
valorificării cunoştintelor teoretice ale intemului şi dezvoltării cunostintelor practice;
e) să supravegheze activitatea intemului pe perioada desfăşurării programului de intemship;
f) să elibereze intemului, la sfarşitul programului de internship, certilicatul de internship în
condihile prevăzute la art. 12 din Legea 176/2018;
g) să nu folosească intemul pentru desfăşurarea altor activităti decât cele prevăzute în
contractul de internship şi fişa de intemship;
h) să respecte programul de activitate al intemului;
i) să informeze despre evaluarea de risc din unitate şi despre consecintele riscurilor
existente;
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j) să nu folosească intemul la desfăş urarea unor activităti aferente unor ocupatii din Grupa 9
- Muncitori necalificati, conform Clasificării Ocupaliilor din România (COR) şi/sau î ❑ activităti în
conditii grele sau vatămatoare pentru intem;
k) să fină evidenta orelor de activitate prestate de fiecare intem şi să pună la dispozitia
organelor de control această evidenţă ori de cate ori se solicită acest lucru;
I) să asigure pe parcursul desfăşurării programului de intemship condiţiile de Securitate şi
sănătate în muncă prevăzute în Legea securitătii şi sănătătii în muncă nr. 319/2006, cu modificările
ulterioare;
m) să pună la dispozitia organelor de control contractul de intemship, fişa de intemship,
precum şi documentele de evidentă a activităţii prestate de intem, inclusiv dovada acordării
indemnizatiei pentru intemship.
Secţiunea 5 Desfăsurarea acţiunilor şi activitătilor specifice nromramului
Art. 27 - (1) Intemii participă la activitătile specifice ale specializarii pentru care au optat şi alte
activităti trasate de indrumători, potrivit competenţelor şi pregătirii acestora.
(2) Activităţile desfăşurate de intemi vor corespunde obiectivelor de invăţare şi pregătire
a acestora î❑ cadrul programului.
Sec/iunea 6 Evaluarea si atestarea activităţă internilor
Art. 28 - (1) Evaluarea activitătii intemului se realizează pe baza unui referat de evaluare,Intocmit
de îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului de internship, care va
cuprinde descrierea activitătilor desfăşurate de intem şi modul de îndeplinire al acestora, tinând cont
dc:
a) abilitălile pe care le-a dobândit intemul în urma finalizării programului de intemship;
b) conduita intemului pe durata programului de intemship;
c) aprecierea nivelului de consolidare a competentelor şi de dobandiţ e a eunoştintelor
teoretice şi a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei oeupatii din domeniul în care
acesta a efectuat program ul de intemship;
d) concluzii privind desfăşurarea programului de internship;
e) criteriile de evaluare stabilite şi gradul de îndeplinire a obligaţillor prevăzute în fişa de
internship şi în contractul de intemship;
f) gradul de realizare a obiectivelor stabilite.
(2) indrumătorul intocmeşte referatul şi acordă unul din următoarele calificati
(F13), bine (B), satisfăcător (S) şi nesatisfăcător (NS).

foarte bine

(3) in situaţia în care contractul de internship încetează din motive neimputabile Consiliului
Judetean Iaşi anterior termenului pentru care a fost încheiat, indrumătorul va incheia referatul de
evaluare pentru perioada desfăsurată din contractul de internship, cu precizarea explicită a
motivului încetării acestuia.
Art. 30 - (1) Referatul de evaluare se aduce la cunostinta intemului, prin notificare scrisă, in termen
de 7 zile lucrătoare de la data finalizării programului de intemship.
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(2) Coordonatorul programului de intemship este informat cu privire la calificativul acordat
intemului de către indrumător în urma evaluării activităţii şi la conţinutul referatului de evaluare.
(3) Intemul nemulţumit de rezultatul evaluării poate contesta, la coordonatorul programului
de internship, calificativul obţ inut în urma procesului de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de
la data luării la cunoştinţă.
(4) Coordonatorul este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la
Inregistrarea acesteia.
Art. 31 - (1) in termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, Consiliul Judeţean
laşi are obligaţia de a elibera internului un certificat de intemship care să ateste:
a) perioada 1n care acesta a desfăş urat activitatea în baza contractului de intemship;
b) activităţile desfăşurate pe perioada programului de intemship;
c) calificativul obţinut în urma evaluării;
d) abilităţile/competenţele dobândite în urma desfăşurării programului de internship.
(2) Certificatele de intemship prevăzute la alin. (1) se eliberează prin grija Serviciului
Resurse Umane şi Salarizare.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale
Art. 32 — Consiliul Judetean laşi se supune, pe perioada desfăşurării programelor de intemship,
prevederilor legate în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile ce ii revin 1n calitate de
organizaţie gazdă.
Art. 33 - Rezilierea contractului de intemship sau sancţionarea internului poate avea loc în
condiţiile prevederilor legale, la propunerea coordonatorului.
Art. 34 - Prezentul regulament intră in vigoare la data aprobării de către Consiliul Judeţean laşi.

PR.t' ş
Cost

Am luat la cunoştinţă de acest
1nscris oficial şi imi asum
responsabilitatea asupra legalităfb.
DIRECLIA JURIDICĂ,
Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI

Imi asum responsabilitatea pentru

fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea Intocmirii acestui
Inscris oficial.
Sef serviciu,
Radu Gabriel APETREI
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RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Anexei la Hotăthrea Consiliului Judeteart laşi nr. 127/18.03.2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a
Programului de Internship al Consiliului Judelean la.yi
Prin Hotărârea Consiliului Judetean laşi nr. 127/18.03.2020 a fost aprobat Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a Programului de Intemship al Consiliului Judetean Iaşi, care a fost
ulterior modifieat şi completat prin Hotărârea Consiliului Judetean laşi nr. 251/25.08.2021.
Fată de Regulamentul în vigoare se propun următoarele modificări:
La Art. 7, atribuţifie Indrumătorului sunt precizate mai clar, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 176/2018.
Art. 13, alin. (2) va avea următorul cuprins: „Programul se adresează studentilor inscrişi
cel putinin anul II de studii si care sunt integralişti în anul universitar anterior, masteranzilor,
precum şi absolventilor care au maxim 3 ani de la terminarea ciclului I sau 11 de invătăntânt
superior, cu viirsta prină în 35 de anL" Modificarea are ca scop asigurarea unui nivel de cunostinţe
minim necesar intemilor în vederea desfăşurării activitătii în cadrul Consiliului Judetean laşi.
Art. 20, alin. (3), care prevedea că, Ming la infiintarea registrului electronic de evidentă a
contractelor de intemship, Serviciul Resurse llmane şi Salarizare va asigura evidenţa contractelor
de internship într-un sistem propriu de centralizare, se elimină, ca urrnare a înfiinlării Registrului
electronic de către Agenţia Natională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Rectificarea unci erori materiale la Art. 25, alin. (2), lit. b), care va avea următorul cuprins:
„reducerea indemnizaţiei pe o durată de maximum două luni, cu 5-10%;", conform art. 15, alin, (2),
lit. b) din Legea nr. 176/2018.
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Programului de Intemship al Consiliului
Judetean Iaşi, în forma aprobată de autoritatea deliberativă, va fi publicat pe site-ul institutiei.
Fală de tele de mai sus, în terneiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. J) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modpicarde s i completările ulterioare, supunem
aprobării plenului consiliului judeţean Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la
Hotărărea Consiliului Judetean laşi nr. 127/18.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a Programului de Internship al Consiliului Judetean IayL
DIRECŢIA JURIDICA
Am luat la cunoştinţă de acest inscris oficial şi imi asum
responsabilitatca asupra legalitătii
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI

r

imi wum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinea, legalitatea Intoemitil acestui inscris

ŞEF SERVICIU,
Radu Gabriel APETREI
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REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Anexei la Hotărtirea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 127/18.03.2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare şL desfăşurare a
Programului de Internship al Consiliului Judeţean Iaşi

Prin Hotararea Consiliului Judeţean Iaş i nr. 127/18.03.2020 a fost aprobat Regulamentul de
organizare şi desfăş urare a Programului de Intemship al Consiliului Judeţean Iaşi, care a fost ulterior
modificat şi completat prin Hotară'rea Consiliului Judeţean laşi nr. 251/25.08.2021.
Faţă de Regulamentul în vigoare se propun următoarele modificări:
La Art. 7, atribuţfile Indrumătorului sunt precizate mai clar, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 176/2018.
Art. 13, alin. (2) va avea următorul cuprins: „Programul se adresează studenţilor inscrişi
cel putin in anul 11 de studii şi care sunt integralişti in anul universitar anterior, masteranzilor,
precum şi absolventilor care au maxim 3 ani de la terminarea ciclului 1 sau II de invătământ
superior, cu vărsta pănă în 35 de ani." Modificarea are ca scop asigurarea unui nivel de cunoştinţe
minim necesar intemilor în vederea desfăşurării activităţii în cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art. 20, alin. (3), care prevedea că, până la infiinţarea registrului electronic de evidenţă a
contractelor de intemship, Serviciul Resurse Umane şi Salarizare va asigura evidenţa contractelor de
internship intr-un sistem propriu de centralizare, se elimină, ca urmare a infiinţării Registrului
electronic de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Rectificarea unei erori materiale la Art. 25, alin. (2), lit. b), care va avea următorul cuprins:
„reducerea indemnizaţiei pe o durată de maximum două Juni, cu 5-10%;", confomi art. 15, alin. (2),
lit b) din Legea nr. 176/2018.
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Programului de Internship al Consiliului
Judeţean Iaşi, în forma aprobată de autoritatea deliberativă, va fi publicat pe site-ul

oriG nr.5772019
Faţă de tele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 196, alin. (I),
privind Codul administrativ, cu modificările gi completările ulterioare, supun dezbaterii plenului
consiliului judeţean Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotăriărea Consiliului
Judeţean Iaşi nr. 127/18.03.2020 privind ap area Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a Programului de Internship al Consiliulu
ean laşi.

