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INTERPELARE

Adresată: Ministerului Muncii și Protecției Sociale
De către: Vasilică TOMA, deputat PSD
Obiectul Interpelării: Utilitatea Internshipului în instituțiile publice

Stimate domnule ministru,

Internshipul a fost si ramane una dintre cele mai avantajoase si bune optiuni pentru orice tanar
sau persoana care doreste sa capete sau sa isi imbogateasca experienta intr-un domeniu, de a-si
crea un networking profesional valoros, de a se forma si reforma in cariera, beneficiind de
suportul si indrumarea specialistilor si, nu in ultimul rand, de a-si gasi mai usor un loc de munca.

Istoria internshipului isi are originea in mediul privat, reprezentand o cultura de tip
organizational si de formare profesionala continua, in care atat compania, cat si internul isi aduc
propriul aport.

In mediul public, insa, in special avand in vedere aspectele legislative specifice aflate in vigoare,
situatia se prezinta diferit. Iar aici vorbim de concursurile publice pentru ocuparea unui post. Un
proces extrem de laborios, consumator de resurse materiale si de timp, costisitor din toate
punctele de vedere.

Potrivit Capitolului III- Procedura de evaluare a activitatii internului, articolul 10, alineat 5 din
cadrul Legii Nr. 176/2018 sau Legea Internshipului:

"In urma evaluarii activitatii internului, organizatia- gazda poate decide angajarea internului cu
contract individual de munca, in conditiile legii, tinand cont de posturile vacante din organizatie
si de competentele dobandite de intern."

De asemenea, potrivit Capitolului V, articolul 22, din cadrul aceleiasi Legi:

alineat 1: "La incetarea contractului de internship, partile pot conveni ca activitatea sa continue
prin incheierea, in conditiile legii, a unui contract individual de munca."

alineat 2: "La sfarsitul programului de internship, daca nu s-a decis incheierea unui contract
individual de munca in conditiile articolului 10, alineat 5, activitatea inceteaza."

Cu toate acestea, articolul 30, alineat 1 din Codul Muncii prevede urmatoarele:
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"Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai
prin concurs sau examen..."

Astfel, in esenta, sintagma "in conditiile legii", atat cele prevazute si mentionate de articolul 10,
alineat 5 si articolul 22, alineat 1 din cadrul Legii Nr. 176/2018, conduce la articolul 30, alineatul
1 din Codul Muncii, care spune ca incadrarea in munca se face numai prin concurs sau, daca nu
sunt contracandidati, prin examen.

Cu toate acestea, articolul 22, alineat 1 din cadrul Legii Nr. 176/2018 spune si ca PARTILE POT
CONVENI ca activitatea sa continue prin incheierea unui contract individual de munca.

În acest sens, in aceasta incogruenta si neconcordanta legislativa, vă rog să-mi comunicați:

Care sunt motivele pentru care avem nevoie de un proces atat de laborios si de costisitor precum
un concurs sau examen daca "organizatia- gazda" poate decide angajarea internului dintr-o
institutie, autoritate sau alta unitate bugetara, in urma evaluarii activitatii si competentelor sale,
cu contract individual de munca, in conditiile in care exista posturi vacante sau temporar
vacante?!

Care este utilitatea Internshipului in cadrul acestor unitati, nu devine complet inutil sau cu totul
banalizat daca mai este nevoie si de sustinerea unui concurs sau examen?

Care sunt argumentele pentru a fi reevaluată persoana, mai trebuie cheltuite resurse pentru
sustinerea unui concurs sau examen daca s-a efectuat un stagiu de internship finalizat cu o
evaluare pozitiva?

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc!




