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Internship la Camera Deputaților 
 

Ediția II - 2022 - 
 
 
 

Denumirea 

structurii: 
Comisia pentru tineret și sport 

 
Obiective 

generale de 

învățare: 

 
1. Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a 

specificității activității Secretariatului  Comisiei pentru 

tineret și sport a Camerei Deputaților în cadrul 

colaborării cu funcționarii din Parlamentul României, 

din Guvernul României și din instituțiile de la nivel 

național și european; 

2. Cunoașterea și înțelegerea atribuțiilor  Comisiei 

pentru tineret și sport și sprijinirea activităților 

Secretariatului acesteia; 

3. Deprinderea redactării de documente cu caracter 

instituțional; 

4. Formarea de abilități (teoretice și practice) pentru 

potențialii specialiști în administrație publică și în 

domeniile de activitate ale Comisiei, la nivel 

parlamentar; 

5.  Cunoașterea  prevederilor  legislației  specifice  din 

domeniul de activitate al Comisiei. 

 

Activități 

specifice pe care 

trebuie să le 

îndeplinească 

internul: 

 

1. Fixarea cadrului legal în temeiul căruia Secretariatul  

Comisiei pentru tineret și sport își desfășoară 

activitatea - studiu individual al Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciilor Camerei 

Deputaților; 

2. Identificarea activităților specifice Secretariatul  

Comisiei pentru tineret și sport și deprinderea modului 

de realizare a acestora; 

3.    Urmărirea    săptămânală/lunară    a    actualității 

legislative specifice și a procesului legislativ la nivelul 

Camerei Deputaților, observare și exercitare de 

activități; 

4.  Participarea  la  ședințele  Comisiei  și  urmărirea 
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ședințelor Plenului Camerei Deputaților; 

5. Realizarea unor cercetări pentru întocmirea 

documentelor sintetice de informare, utile participării 

reprezentanților  Comisiei pentru tineret și sport    la 

conferințe și întâlniri oficiale; 

6. Implicarea în dezbaterea și soluționarea spețelor 

și/sau memoriilor primite spre soluționare, alături de 

funcționarii publici parlamentari responsabili; 

7. Realizarea de activități individuale specifice, de 

documentare  și  informare  în  diverse  domenii,  cu 

scopul realizării sarcinilor primite. 

 

Criterii de 

evaluare a 

activității 

internului: 

 

1. Însușirea cadrului legal de funcționare a Camerei 

Deputaților și a  Comisiei pentru tineret și sport, 

precum și a conduitei de la locul stagiului; 

2. Însușirea activităților specifice  Comisiei pentru 

tineret și sport și deprinderea modului de realizare a 

acestora; 

3. Înțelegerea rolului parlamentului în domeniul 

educației și a modalităților de implicare în procesul de 

decizie/legiferare; 

4. Însușirea tehnicilor de documentare individuală în 

domeniile specifice comisiei; 

5. Capacitatea redactării de răspunsuri la scrisori și și 
de întocmire a documentelor oficiale ale Comisiei 
(rapoarte și avize). 

 

Criterii de 

selecție: 

 

1. Reprezintă un plus absolvirea/urmează cursurile unei 

facultăți în domenii sociale/administrație publică 
2. Este importantă argumentarea opțiunii în raport cu 

studiile și experiența și abordarea realistă a obiectivelor 

de învățare 

 


