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Internship la Camera Deputaților 

Ediția I - 2022 – 

 

 

Denumirea structurii: 
 
 

Direcția Generală Afaceri Externe și Protocol  - Direcția 
pentru Relații cu Parlamentele Naționale 

 

  
Obiective generale de 

învățare: 

1. Cunoașterea și înțelegerea specificității activității 

Direcției Generale Afaceri Externe și Protocol privind 
organizarea și desfășurarea activităților de relații 
externe și protocol ale Camerei Deputaților;   

2. Cunoașterea și înțelegerea principalelor atribuții ale 

Direcției pentru Relații cu Parlamentele Naționale 
(DRPN) în ceea ce privește realizarea obiectivelor de 
politică externă ale Camerei Deputaților, în plan 

bilateral, prin diplomația parlamentară, în relația cu 
celelalte state;    

3. Deprinderea redactării de documente specifice 
activităților de relații parlamentare bilaterale;   

4. Formarea de abilități (teoretice și practice) în ceea ce 
privește organizarea și desfășurarea activităților de 

relații parlamentare bilaterale. 

 
 

Activități specifice pe 

care trebuie să le 

îndeplinească 

internul:  

 

1. Însușirea cadrului legal în temeiul căruia se desfășoară 

activitatea Direcția pentru Relații cu Parlamentele 
Naționale;   

2. Familiarizarea cu activitățile specifice Direcției pentru 
Relații cu Parlamentele Naționale și deprinderea modului 

de realizare a acestora;  

3. Urmărirea evoluțiilor politice la nivel internațional; 

4. Elaborarea unor materiale de analiză și sinteză utile în 

activitatea de relații parlamentare bilaterale;   

5. Activități individuale specifice, de documentare și 

informare, în scopul realizării sarcinilor primite; 

6. Traducerea/retroversiunea unor documente specifice 
activității Direcției pentru Relații cu Parlamentele 
Naționale din/în limba engleză sau franceză.   
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Criterii de evaluare a 

activității internului: 

1. Capacitatea de utilizare a cadrului legal în temeiul 
căruia se desfășoară activitatea Direcției pentru Relații 
cu Parlamentele Naționale 

2. Capacitatea de redactare a unor materiale de analiză și 

sinteză utile în activitatea de relații parlamentare 
bilaterale 

3. Capacitatea efectuării de traduceri din limba engleză 
sau franceză în limba română și din limba română în 

limba engleză sau franceză. 

4. Deprinderea abilităților de documentare individuală 

specifice activității Direcției noastre precum și de 
urmărire a evoluțiilor politice la nivel internațional. 

 
  

Criterii de selecție: 1. Cunoștințe în domeniul relațiilor internaționale și 
construcției europene; 

2. Cunoștințe privind principalele evoluții actuale în plan 
internațional; 

3. Cunoștințe privind obiectivele de politică externă ale 
României, în planul relațiilor bilaterale; 

4. Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze sau a limbii 

franceze. 

  
 


