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Mai multe informații cu privire la organizarea și desfășurarea Programului se regăsesc la secțiunea Întrebări Frecvente de pe https://internship.gov.ro.  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului Oficial de Internship al Guvernului României se regăsește în secțiunea Info Utile.  

https://internship.gov.ro/
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 Despre Programul Oficial de Internship al Guvernului României 

Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2022, organizat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate 

de instituție organizatoare, este dedicat elevilor/ studenților și absolvenților formelor de învățământ din România și din străinătate. 

Elevii, studenții și absolvenții sunt invitați să aplice pentru cele 150 de locuri disponibile la 24 de ministere și autorități ale 

administrației publice centrale, ce au calitatea de organizații-gazdă.  

 Înscrierile se fac online, în perioada 11 aprilie-10 mai 2022, iar condițiile de participare, precum și formularul de înscriere sunt 

disponibile pe site-ul www.internship.gov.ro. 

 Programul, ajuns la a IX-a ediție, se va derula în această vară în perioada 

11 iulie – 9 septembrie și are ca scop facilitarea cunoașterii de către interni a 

specificului activității Guvernului României, prin intermediul unor experiențe de lucru, menite a le dezvolta abilitățile practice și 

competențele profesionale. 

Programul Oficial de Internship al Guvernului României va oferi tinerilor oportunitatea, timp de 45 de zile lucrătoare, pe parcursul 

celor 8 ore/zi, iar pentru elevii cu vârsta 16-18 ani va fi de 30 de ore pe săptămâna/6 ore pe zi, de a învăța modul de funcționare și 

organizare a administrației publice de la funcționari publici cu experiență.  

Dincolo de activitatea zilnică, internii vor participa la discuții și întâlniri de lucru cu miniștri, secretari de stat, specialiști în diferite 

domenii de competență, precum și la eventuale training-uri și workshop-uri tematice.  

Internii vor beneficia de o indemnizație lunară pentru Internship în valoare de 2550 de lei brut. 

 

 

http://www.internship.gov.ro/
http://www.internship.gov.ro/
http://www.internship.gov.ro/
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 Calendarul de organizare și desfășurare 

 

Calendarul de organizare și desfășurare a ediției 2022 a Programului Oficial de Internship al Guvernului României este structurat 

astfel:  

• 11 aprilie – 10 mai: depunerea candidaturilor;  

• 11 - 12 mai: evaluarea dosarelor;  

• 13 mai: publicarea rezultatelor;  

• 16 mai – 20 mai: evaluarea aplicațiilor;  

• 23 mai: publicarea rezultatelor;  

• 30 mai – 10 iunie: interviuri Skype;  

• 13 iunie: anunțarea rezultatelor finale;  

• 11 iulie: deschiderea Programului Oficial de Internship al Guvernului României;  

• 9 septembrie: închiderea Programului Oficial de Internship al Guvernului României.  
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 Condiții generale pentru participarea la Programul Oficial de Internship al Guvernului României  

Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2022, este dedicat elevilor, studenților și absolvenților formelor de 

învățământ din România și din străinătate. 

Sunt eligibile pentru a participa la Program persoanele care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții (art. 7 din 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului Oficial de Internship al Guvernului României): 

 au împlinit vârsta de 16 ani dar nu mai mult de 27 de ani; 

 au cetățenia română; 

 au capacitate deplină de exercițiu; 

 cunosc limba română, scris și vorbit; 

 cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională; 

 au cunoștințe în domeniul IT; 

 nu sunt active pe piața muncii; 

 nu au absolvit Programul Oficial de Internship al Guvernului României; 

 îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică; 

 îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările și completările ulterioare. 
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 SECȚIUNI GENERALE 

 

 Înregistrează-te: În această secțiune candidatul trebuie să creeze un 

cont de aplicant pentru a se înregistra la Program. 

 Logare: După ce a fost creat contul, aplicantul trebuie să se logheze, 

cu ajutorul acestei secțiuni. 

 Info Utile: Această secțiune conține Calendarul de organizare și 

desfășurare a Programului, Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea Programului, Ghidul Aplicantului și rezultatele publicate 

în urma etapelor de evaluare.  

 Contact: Această secțiune conține date de contact necesare 

transmiterii întrebărilor și/sau informațiilor suplimentare referitoare 

la Programul Oficial de Internship al Guvernului României. 
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 SECȚIUNI GENERALE 

 

 Profil: În această secțiune se regăsește formularul de înscriere pe care 

aplicantul trebuie să îl completeze în vederea finalizării procesului de 

înscriere. De asemenea, profilul conține date cu caracter personal ale 

aplicantului. 

 Adaugă o opțiune: Această secțiune a fost construită pentru exprimarea 

opțiunilor candidatului. Fiecare candidat are dreptul să își exprime trei 

preferințe, să aleagă trei organizații unde ar dori să își desfășoare 

activitatea, în baza studiilor și cursurilor pe care le urmează. Corelarea 

domeniului de studiu cu cerințele organizației-gazdă selectate, 

reprezintă un criteriu eliminatoriu. Pentru mai multe detalii, accesați 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului Oficial de 

Internship al Guvernului României. 

 Opțiunile mele: Această secțiune indică opțiunile alese de către aplicant. 

 Locuri disponibile: Pentru a vizualiza numărul de locuri disponibile în 

fiecare organizație-gazdă înregistrată în Programul Oficial de Internship 

al Guvernului României se accesează această secțiune. 

 Ieși din cont: Buton pentru ieșire din contul de aplicant. 

 Info Utile: Această secțiune conține Calendarul de organizare și 

desfășurare a Programului, Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea Programului, Ghidul Aplicantului și rezultatele publicate în 

urma etapelor de evaluare. 

 Contact: Această secțiune conține date de contact necesare transmiterii 

întrebărilor și/sau informațiilor suplimentare referitoare la Programul 

Oficial de Internship al Guvernului României. 
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 PAS 1 – DATE DESPRE PROFIL 

 
 
 Nume, Prenume: În aceste câmpuri se completează numele și prenumele aplicantului, în conformitate cu 

cartea de identitate. 

 Data nașterii: Se completează cu data nașterii aplicantului. 

 Localitatea nașterii: Se completează cu localitatea nașterii aplicantului (exemplu: Valea Moldovei). 

 Județul nașterii: Se completează cu județul nașterii aplicantului (exemplu: Suceava). 

 Telefon: Se completează cu numărul de telefon al aplicantului, pentru facilitarea și eficientizarea 

procesului de comunicare între organizatorul programului și persoana care aplică. 

 Adresa de Facebook: Se completează cu adresa contului de Facebook al aplicantului pentru eficientizarea 

procesului de comunicare, prin anunțare, organizare și contorizare a evenimentelor Programului de 

Internship. 

 Cont Skype: Se completează cu adresa contului de Skype al aplicantului, aceste informații fiind relevante 

pentru etapa interviului. 

 Cetățenie: Se completează cetațenia aplicantului. A se avea în vedere că cetățenia este un criteriu de 

eligibilitate, cetățenia română fiind obligatorie pentru admiterea în Programul Oficial de Internship al 

Guvernului României (pentru cetăţenii români originari din Republica Moldova, este nevoie de paşaport 

sau act de identitate temporar în care să fie menționată cetățenia română); 

 Domeniu de studiu: Se completează cu domeniile de studii aferente profilului universității la care 

aplicantul studiază/este absolvent. 

 
ATENȚIE:  
 datele introduse trebuie să fie complete și dovedite de acte oficiale, aflate în termen de valabilitate la data înscrierii candidatului 

(CI/Pașaport); 

 pentru datele aferente secțiunii Telefon, introduceți numărul de telefon mobil. Pentru numere de telefon din afara României, 

specificați prefixul de țară asociat numărului de telefon (ex: 0044 pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) 

 pentru datele aferente contului de Facebook, copiați link-ul contului personal de Facebook; 

 pentru datele aferente contului de Skype, scrieți ID-ul contului personal de Skype (ID-ul nu este același cu numele de utilizator); 

 pentru datele aferente secțiunii Domeniul de studii, selectați domeniul conform profilului facultății/universității a căror cursuri 

le urmați sau pe care le-ați finalizat la data înscrierii; în funcție de domeniul de studiu aveți posibilitatea de a selecta/opta pentru 

organizațiile-gazdă care au solicitat interni în respectivul domeniu de studiu, conform fișei de internship, disponibilă pe site la 

secțiunea Instituții și autorități publice -> organizația-gazdă -> locuri disponibile -> mai multe informații.  

1 2 3 4 5 6 7 

Date despre 
profil 

Aplicația Studii Competențe 

lingvistice 

Competențe 

 IT 
Documente Experiență 
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 PAS 2 – STUDII 

 

 

 

 Universitate: Se completează cu unitatea de învățământ absolvită/la cursurile 

căreia participă aplicantul, ce are ca scop crearea unui profil corect pentru a putea 

fi realizată distribuirea pe posturile Programului de Internship. 

 Facultate: Se completează cu facultatea din unitatea de învățământ absolvită/la 

cursurile căreia participă aplicantul, ce are ca scop crearea unui profil corect pentru 

a putea fi realizată distribuirea pe posturile Programului de Internship. 

 Tipul de studii: Se completează cu forma de învățământ urmată/absolvită de 

aplicant.  

 Anul absolvirii: Se completează anul absolvirii al unității de învățământ a 

aplicantului. Studenții completează cu anul în care vor absolvi. 

 Principalele discipline studiate: Se completează cu discipline studiate relevante 

pentru posturile la care vrea să aplice. 

 Media anilor de studiu: Se completează media anilor de studiu, studenții din anul I 

vor completa media aferentă primului semestru. 

 Media examenului de absolvire: Se completează cu media examenului de absolvire. 

Studenții vor completa cu 0. 

 Persoana de contact pentru referințe: Se completează cu datele persoanei de 

contact pentru eventuale solicitări de referințe. 

 Bursa în străinătate: Se completează cu informațiile referitoare la participarea 

aplicantului la o bursă în străinătate. 

 
ATENȚIE: 
 Datele introduse trebuie să fie complete și conforme cu înscrisurile din documentele oficiale și în termen de valabilitate la data înscrierii candidatului. În cazul în 

care urmați cursurile unei unități străine de învățământ, bifați butonul aferent secțiunii “Universitate străină”. În cazul în care beneficiați de bursă în străinătate, 

bifați butonul aferent secțiunii “Bursă în străinătate”. 

 Pentru ca datele completate să fie înregistrate, selectați în mod obligatoriu butonul “Adaugă”. 

 În situația în care un aplicant urmează/a absolvit mai multe forme de învățământ, informațiile aferente acestora se completează apăsând din nou butonul “Adaugă 

studii”.   

1 2 3 4 5 6 7 

Date despre 

profil 
Aplicația Studii Competențe 

lingvistice 

Competențe 

 IT 

Documente Experiență 
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 PAS 3 – COMPETENȚE LINGVISTICE 

 

 

 

 Competențe lingvistice: Se completează cu informații referitoare la          

limbile străine cunoscute și nivelul acestora.  

 Limba: denumire; 

 Nivel citire: conform nivelului deținut; 

 Nivel scriere: conform nivelului deținut; 

 Nivel ascultare: conform nivelului deținut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENȚIE:  
 Datele introduse în secțiunea Competențe lingvistice trebuie să fie dovedite de acte oficiale, aflate în termen de valabilitate la data înscrierii candidatului la 

Programul Oficial de Internship al Guvernului României, care vor fi încărcate la Pasul 6. 

 Pentru ca datele completate să fie înregistrate, selectați în mod obligatoriu butonul “Adaugă”. 

 În situația în care un aplicant cunoaște mai multe limbi străine, informațiile aferente acestora se completează apăsând din nou butonul “Adaugă limba”. 

 Pentru completarea rubricilor limbă, nivel citire/nivel scriere/nivel ascultare, trebuie avută în vedere următoarea schemă: 

 A1, A2 – începător  

 B1, B2 – mediu  

 C1, C2 – avansat   

1 2 3 4 5 6 7 

Date despre 

profil 
Aplicația Studii Competențe 

lingvistice 

Competențe 

 IT 
Documente Experiență 
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 PAS 4 – COMPETENȚE IT 

 

 

 

 Competențe IT: Se completează competențele IT ale aplicantului (Pachet MS 

Office/Browser web/Baze de date/Alte competențe). 

 Pachet MS Office/Browser web/Baze de date: Selectați gradul de cunoaștere 

al cunoștințelor IT 

 Alte competențe: În această rubrică se completează cu alte competențe IT 

deținute de aplicant (exemplu: programare web – nivel avansat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENȚIE: 
 Datele introduse în secțiunea Competențe IT trebuie să fie dovedite de acte oficiale, aflate în termen de valabilitate la data înscrierii candidatului la Programul 

Oficial de Internship al Guvernului României, care vor fi încărcate la Pasul 6 (exemplu: certificat ECDL, atestat programator etc.). 

 Pentru ca datele completate să fie înregistrate, selectați în mod obligatoriu butonul “Adaugă”.   

1 2 3 4 5 6 7 

Date despre 
profil 

 

Aplicația Studii Competențe 

lingvistice 
Competențe 

 IT 
Documente Experiență 
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 PAS 5 - EXPERIENȚĂ 

 

 

 

 Experiență profesională: Se completează cu informații despre experiențele 

anterioare ale aplicantului. Se pot adăuga date referitoare la stagii de 

practică, voluntariat, internship, experiență profesională, activitate în ONG-

uri, etc. 

 Organizația: Se completează cu denumirea organizației unde aplicantul a 

desfășurat activitatea. 

 Poziția: Se completează cu denumirea poziției în cadrul organizației. 

 Locația: Se completează cu adresa organizației. 

 Data de început: Se completează data începerii activității în cadrul 

organizației. 

 Data de final: Se completează data de final a activității în cadrul organizației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENȚIE:  
 Datele introduse în secțiunea Experiență trebuie să fie dovedite de acte oficiale, aflate în termen de valabilitate la data înscrierii candidatului la Programul 

Oficial de Internship al Guvernului României, care vor fi încărcate la Pasul 6. 

 Pentru ca datele completate să fie înregistrate, selectați în mod obligatoriu butonul Adaugă. 

 În situația în care un aplicant a acumulat experiență profesională în mai multe organizații, detaliile se completează pentru fiecare, apăsând din nou butonul 

“Adaugă”. 

 Datele introduse la secțiunea Experiență se referă la activitatea desfășurată în cadrul unei organizații (de stat / privată / asociație / ONG / etc.) și la poziția 

deținută în cadrul acelei organizații ( stagiu de practică/colaborare/voluntariat/internship/etc.).   

1 2 3 4 5 6 7 

Date despre 
profil 
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Competențe 
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Documente Experiență 
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 PAS 6 – DOCUMENTE 

 

 

 

 Documente: În această secțiune trebuie încărcate: diplome, 
adeverințe, burse de studii, certificate doveditoare ale informațiilor 
completate la pașii anteriori (studii, competențe lingvistice, 
competențe IT, experiență).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENȚIE:  
 Documentele furnizate trebuie să fie acte oficiale, aflate în termen de valabilitate la data înscrierii candidatului la Programul Oficial de Internship al Guvernului 

României; 
 Anexați copii scanate ale tuturor documentelor relevante pentru procesul de selecție, după cum urmează:  

o Buletin/C.I./Pașaport  
o Diplomă studii absolvite 
o Diplomă de licență/master/doctorat (opțional) 
o Acte doveditoare competențe IT (certificări, atestate) 
o Acte doveditoare competențe lingvistice (certificări, atestate) 
o Acte doveditoare experiență în câmpul muncii (adeverință stagiu de practică, colaborare, voluntariat, internship, etc)  

 Documentele furnizate în această secțiune trebuie denumite după următorul model: Nume-Prenume-Tip-Document (ex.: Nume-Prenume-Carte-de-identitate  
 Denumirea documentelor încărcate în această secțiune trebuie să NU CONȚINĂ DIACRITICE (ex.: un candidat cu denumirea IONUȚ ȘERBĂNESCU va folosi formula 

Serbanescu-Ionut-Buletin/Serbanescu-Ionut-diploma, etc); 
 Dimensiunea fișierelor nu trebuie să depășească 5Mb; 
 Documentul încărcat trebuie să fie un fișier de tipul: pdf, jpg, jpeg 
 Nu există limită privind numărul de fișiere.   

1 2 3 4 5 6 7 

Date despre 
profil 
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 PAS 7 – APLICAȚIE 

 

 

 Aplicație: În secțiunea <Aplicația> trebuie completate toate cele 3 teme pentru a putea 

finaliza înscrierea cu succes.  

 Motivație: Motivează de ce vrei să participi la acest program de internship și exemplifică 

în ce mod va contribui la parcursul tău profesional, după finalizarea Programului, 

experiența dobândită. Motivația trebuie să aibă între 1500 - 2000 de caractere. 

 Inițiativă de Politică Publică: Propune o inițiativă de reglementare într-un domeniu 

corelat cu postul pentru care vrei să aplici (poate fi oricare dintre cele 3 opțiuni), având 

în vedere: instituția responsabilă, argumentarea nevoii de implementare, definirea 

variantelor de soluționare și identificarea surselor de finanțare. Trebuie realizat sub 

formă de mic eseu de aproximativ 2000 - 3000 de caractere. 

 Provocări și perspective europene: Descrie o provocare majoră cu care se confruntă 

Uniunea Europeană astăzi, în care să detaliezi impactul asupra Uniunii Europene precum 

și cele mai potrivite direcții de acțiune. Trebuie realizat sub formă de mic eseu de 

aproximativ 2000 - 3000 de caractere. 
 

 După finalizarea aplicației sunt disponibile 3 butoane: 

o Șterge profil – ștergerea tuturor informațiilor și documentelor introduse în cadrul platformei (Pașii 1-7) 

o Verifică profil – verificarea tuturor informațiilor introduse în cadrul platformei (Pașii 1-7) 

o Finalizează profil – finalizarea procesului de înscriere în procesul de selecție. 

 
ATENȚIE:  
 Modul de elaborare a celor 3 secțiuni (Motivație/Inițiativă de Politică Publică/Provocări 

și perspective europene) reprezintă un procent semnificativ în etapa de evaluare a 

aplicației, fiind un pas definitoriu pentru admiterea în Program. Respectarea numărului 

de caractere stabilit pentru fiecare temă, este obligatorie; 

 Limita minimă este de 1500 de caractere pentru Motivație, iar pentru celelalte 2 teme 

este de 2000 de caractere; 

 Limita maximă este de 2000 de caractere pentru Motivație, iar pentru celelalte 2 teme este de 3000 de caractere; 

 Pentru a trece la pasul referitor la completarea opțiunilor este obligatorie completarea celor 3 secțiuni. Necompletarea celor 3 cerințe atrage după sine 

descalificarea, profilul nefiind finalizat.  

1 2 3 4 5 6 7 

Date despre 
profil 

 

Aplicația Studii Competențe 

lingvistice 
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 Exprimarea opțiunilor/Alegerea organizațiilor gazdă 

 Locuri disponibile: în acest câmp se vor alege, în ordine, opțiunile candidatului. În cazul 

admiterii în Program, acesta își va desfășura activitatea în cadrul uneia dintre organizațiile-

gazdă alese, ca urmare a procesului de repartizare. 

 Opțiunea ta pentru această aplicare: în acest câmp se va alege numărul opțiunii, în funcție 

de preferință (1 – prima opțiune/2 – a doua opțiune/3 - a treia opțiune) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATENȚIE:  
 Candidatul este obligat să aleagă cel puțin o opțiune. 

 Pentru a mări șansele de participare în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României, alegeți maximum 3 opțiuni disponibile, în ordinea 

preferințelor. 

 Pentru mai multe detalii referitoare la procesul de selecție și repartizare, a se consulta Capitolul III, Secțiunea 4 din Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea Programului Oficial de Internship al Guvernului României.  
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 PRECIZĂRI FINALE 

 Furnizarea datelor și documentelor nu atrage după sine admiterea automată a aplicanților. 

 După finalizarea procesului de înscriere, aplicantul nu mai poate modifica, edita sau șterge informațiile furnizate. 

 Pentru a aplica la Programul Oficial de Internship al Guvernului României este necesar să dețineți o adresă de e-mail validă la 

momentul realizării înscrierii. 

 Se recomandă ca în momentul finalizării profilului dumneavoastră să verificați datele introduse pentru a nu exista 

date/informații care nu au fost salvate și/sau inadvertențe între datele introduse și realitate. 

 Se recomandă ca în momentul completării profilului dumneavoastră să dețineți toate datele, informațiile și documentele 

necesare pentru a completa profilul cât mai corect. 

 
 
 
 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal 

În cadrul procesului de înscriere se colectează o serie de date cu caracter personal, motivația necesității acestor informații este exemplificată mai jos. Prelucrarea 
datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE și ale legislației naționale adoptate cu respectarea regulamentului. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea obligației 
autorităților publice de a respecta și ocroti viața intimă, familială și privată. 

În perioada desfășurării Programului Oficial de Internship al Guvernului României, toate datele cu caracter personal ale aplicanţilor vor fi stocate în cadrul platformei 
de către organizatorul Programului Oficial de Internship al Guvernului României, urmând ca, la finalul Programului, informațiile cu caracter personal să fie șterse din 
baza de date. Candidații care nu sunt admiși în Programul de Internship au posibilitatea de a solicita ștergerea informațiilor cu caracter personal anterior datei de 30 
octombrie 2019, printr-o cerere formulată în mod expres în acest sens.
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