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Internship la Camera 

Deputaților Ediția I - 2023 - 

Denumirea 
structurii: 

Departamentul de studii parlamentare și politici 
UE – Direcția pentru Uniunea Europeană 

Obiective generale 

de învățare: 

1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a

specificităţii activităţii serviciilor Camerei
Deputaţilor în cadrul colaborării cu funcţionarii din
instituţiile de la nivel național şi european.

2. Cunoaşterea şi înţelegerea atribuţiilor Direcţiei
pentru UE în structura Camerei Deputaţilor şi

sprijinirea activităţilor de documentare pentru
realizarea unor corelaţii în cadrul procesului de
examinare a documentelor UE.

3. Deprinderea redactării de documente cu caracter
instituţional.

4. Formarea de abilităţi (teoretice şi practice) pentru
potenţialii specialişti în drept şi administraţie

publică, în domeniul cercetării şi documentării, a
elaborării şi redactării documentelor care au
caracter instituţional.

Activități specifice 

pe care trebuie să le 

îndeplinească 

internul: 

1. Fixarea cadrului legal în temeiul căruia Direcţia
pentru UE îşi desfăşoară activitatea.

2. Identificarea activităţilor specifice Direcţiei pentru

UE şi deprinderea modului de realizare a acestora.
3. Urmărirea zilnică/săptămânală a actualităţii 

europene.
4. Urmărirea transmisiunilor online a

reuniunilor/conferinţelor/colocviilor organizate de

instituţii europene sau naţionale şi elaborarea unor
fişe sintetice de informare.

5. Activităţi individuale specifice, de documentare şi
informare în diverse domenii, cu scopul realizării
sarcinilor primite.

6. Traducerea unor documente specifice activităţii
Direcţiei pentru UE din engleză în română şi din

română în engleză.
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Criterii de evaluare a 

activității internului: 

1. Însuşirea cadrului legal de funcţionare a CDEP şi a 
DUE, precum şi a conduitei de la locul stagiului.  

2. Însuşirea activităţilor specifice DUE şi deprinderea 
modului de realizare a acestora.   

3. Înţelegerea rolului parlamentelor naţionale în 
domeniul afacerilor europene şi a gradului de 
implicare a acestora (respectiv a CDEP) în procesul 

decizional al UE.  
4. Însuşirea tehnicilor de documentare individuală în 

domeniul afacerilor UE. 
5. Capacitatea de redactare a unui text, cu 

respectarea rigorilor de documentare specifice 

analizelor şi sintezelor în afacerilor UE. 
6. Capacitatea efectuării de traduceri din engleză în 

română şi din română în engleză.  
 
 

Criterii de selecție: 1. Să fie fie student sau absolvent de studii superioare 
şi să poată să dovedească o cunoaştere temeinică 

a instituţiilor europene şi naţionale (în special 
Parlamentul României), a politicilor europene şi a 

funcţionării UE în general;  
2. Să cunoască excelent limba engleză (scris şi oral), 

nivel B2 minimum.  

3. Să aibă capacitate de analiză şi sinteză, dobândită 
prin activităţi extracurriculare. 

 


