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Internship la Camera Deputaților 

Ediția I - 2023 -

Denumirea 
structurii: 

Departamentul studii parlamentare și politici UE – 
Direcția studii și documentare legislativă  

Obiective generale 

de învățare: 

1. Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată

a specificității activității serviciilor Camerei Deputaților 
în cadrul colaborării cu funcționarii din instituțiile de la 
nivel național și extern; 

2. Cunoașterea și înțelegerea atribuțiilor Direcției
studii și documentare legislativă în structura Camerei 

Deputaților și în sprijinirea activităților de 
documentare în vederea realizării studiilor și 
sintezelor legislative; 

3. Deprinderea abilităților specifice redactării de
documente cu caracter instituțional; 

4. Formarea de abilități (teoretice și practice) 
pentru potențialii viitori specialiști în drept și 

administrație publică, în domeniul cercetării și 
documentării, a elaborării și redactării documentelor 
care au caracter instituțional. 

Activități specifice 

pe care trebuie să le 

îndeplinească 

internul: 

1. Fixarea cadrului legal în temeiul căruia Direcția
studii și documentare legislativă își desfășoară 

activitatea; 
2. Identificarea activităților specifice ale Direcției

studii și documentare legislativă și deprinderea 

modului de realizare a acestora; 
3. Identificarea domeniilor în jurul cărora se pot

realiza studiile și sintezele legislative; 
4. Familiarizarea cu rigorile de redactare ale

documentelor Direcției studii și documentare 

legislativă din punct de vedere al formei și al fondului; 
5. Identificarea rolului platformei ECPRD 

(European Center for Parliamentary Research and 
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Documentation) și a colaborării interparlamentare cu 
parlamentele statelor membre ale UE și cu cele ale 

statelor candidate; 
6. Familiarizarea cu procesul și procedura de 

legiferare specifică Camerei Deputaților; 
7. Realizarea unui studiu documentar după 

modelul studiilor realizate în cadrul Direcției studii și 

documentare legislativă; 
8. Activități individuale specifice documentării și 

informării clasice și informatice în domeniul 
administrativ, cu scopul realizării sarcinilor primite; 

9. Traducerea unor documente specifice activității 

Direcției studii și documentare legislativă din engleză 
în română și din română în engleză.  

  
 
 

  
Criterii de evaluare a 

activității internului: 

1. Însușirea cadrului legal de funcționare a 

Camerei Deputaților și a Direcției studii și 
documentare legislativă, precum și a 

conduitei de la locul stagiului;  
2. Însușirea cunoștințelor despre procesul de 

legiferare; 

3.  Capacitatea de a plasa fidel Direcția studii și 
documentare legislativă în logica 

mecanicsmului Camerei Deputaților;  
4. Însușirea tehnicilor de documentare 

individuală;  

5. Respectarea rigorilor de redactare a unui 
document specific Camerei Deputaților 

respectiv Direcției studii și documentare;  
6.  Însușirea tehnicilor de prezentare a studiilor 

realizate. 

 
 

Criterii de selecție: 1. Să fie fie student sau absolvent de studii 
superioare și să poată să dovedească o cunoaștere 
temeinică a instituțiilor naționale (în special 

Parlamentul României) și europene; 
2. Capacitatea de redactare a unui text, cu 

respectarea rigorilor de documentare specifice 
analizelor și sintezelor în domeniul administrativ, 
dobândită prin activități extra curriculare. 

3. Să cunoască excelent limba engleză (scris şi 
oral), nivel B2 minimum. 

4. Cunoștințe bune de lucru cu calculatorul (Word, 
Excel, Power Point, navigare Internet) 

5. Interes pentru administrația publică centrală; 

6. Interes și motivare pentru însușirea tehnicilor 
de documentare individuală în domeniul 

administrativ. 
 

 


