ANUNŢ
privind selecția a doi judecători români, în vederea participării la
Conferința anuală privind instanțele și comunicarea
În perioada 15 – 16 octombrie 2015 se va desfășura la Budapesta, în Ungaria, la sediul
Academiei Ungare de Justiție, Conferința europeană anuală privind instanțele și
comunicarea. Aceasta este cea de a treia conferință organizată de către Oficiul Naţional
Judiciar din Ungaria în domeniul comunicării la nivelul instanțelor. Informațiile referitoare la
conferințele anterioare sunt disponibile pe www.birosag.hu/en/conference
În acest an, subiectele abordate vor privi următoarele: relaţiile publice, înregistrările audiovideo în instanţă, mijloacele şi măsurile adoptate în situaţii de criză privind comunicarea.
Formatul conferinței va presupune atât dezbateri plenare și prezentări, cât și workshop-uri.
Conferința va facilita, astfel, dialogul și schimbul de bune practici între participanți în materia
comunicării la nivelul instanțelor.
În acest context a fost adresată, de către Oficiul Naţional Judiciar din Ungaria, invitația de
desemnare a doi judecători români, în vederea participării la eveniment.
Potrivit informării organizatorilor, aceștia din urmă vor suporta exclusiv costurile de cazare și
masă pentru zilele de 14, 15 și 16 octombrie, costurile aferente cinei festive, precum și
costurile aferente programului social.
Limba de lucru a conferinței va fi limba engleză.
Criteriile care vor fi avute în vedere în momentul realizării selecției celor doi judecători
români participanți sunt următoarele:
- experienţa în practica judiciară de cel mult 6 ani;
- deținerea calității de purtător de cuvânt la instanţa de proveniență, având o
minimă experienţă în relaţiile cu mass-media;
- competența lingvistică (sens în care se vor depune documente din care să rezulte
nivelul de cunoaștere al limbii engleze).
Judecătorii interesați sunt rugați să transmită, până la data de 24 august 2015, ora 12.00, în
atenția doamnei Florentina DEACONU, expert asimilat judecătorilor și procurorilor în cadrul
INM – email: florentina.deaconu@inm-lex.ro, telefon 021.407.62.49, fax: 021.407.62.47 –
următoarele documente: scrisoare de intenție și CV, ambele redactate în limba engleză,
precum și documente din care să rezulte nivelul de cunoaștere al limbii engleze.

