ANUNŢ
Institutul Naţional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarei activităţi:

NUME SEMINAR
„A doua conferinţă anuală europeană privind instanţele şi comunicarea”

PERIOADA
16-17 octombrie 2014

LOCUL DE DESFĂŞURARE
Academia Judiciara, Budapesta, Ungaria

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Limba engleză

ORGANIZATOR
Oficiul Naţional pentru Sistemul Judiciar din Ungaria

DESCRIERE
Conferinţa iţi doreşte să ofere prezentări susţinute de experţi internaţionali, precum şi
workshop-uri în care se vor discuta cele mai bune practici în diferitele state membre ale Uniunii
Europene în ceea ce priveşte comunicarea în sistemul judiciar.
Vor fi abordate următoarele topicuri:
1. Legal background of the courts' relationship with the press
2. Internal regulation of press and communication activities of the judicial organisations
3. New trends in court communication (Facebook, Twitter, Youtube, etc.)
Mai multe detalii găsiţi aici: http://birosag.hu/en/conference

FINANŢARE
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Organizatorii vor suporta 3 nopţi de cazare pentru perioada 15-17 octombrie 2014, masa pe
perioada conferinţei, cina în data de 16 octombrie 2014 şi program social în Budapesta în 17
octombrie 2014.
Costurile implicate de transportul participanţilor nu sunt suportate de organizatori, iar Institutul
Naţional al Magistraturii nu îşi asumă acoperirea acestora din fondurile proprii.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor cu vechime în profesie de maxim 6 ani

NUMĂR DE LOCURI
Sunt oferite 2 locuri

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 Curriculum vitae în limba română
 Formularul de înregistrare completat (îl veţi găsi ataşat prezentului anunţ)
 Certificat de competenţă lingvistică– limba engleză (în măsura în care candidatul posedă
un astfel de certificat)

 Avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceştia îşi
desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului
şef secţie în care judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu
există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din
Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune
temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia
Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum
şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea
Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).
Documentele se transmit doar în format electronic la adresa de e-mail:
razvan.mihaila@inm-lex.ro

TERMEN ÎNSCRIERE
5 septembrie 2014, ora 12:00

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia iniţială a candidaţilor români în funcţie de următoarele criterii:
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 relevanţa cursului pentru activitatea profesionala a magistratului candidat/specializarea
cerută pentru curs;
 cunoaşterea temeinică a uneia dintre limbile străine în care se desfăşoară seminarul,
atestată prin documente oficiale depuse de candidat;
 posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care a avut acces
prin intermediul acestor seminarii (de exemplu calitatea de formator INM la nivel centralizat
ori descentralizat, întocmirea de note de studiu, publicarea de articole);
 vor avea prioritate magistraţii care nu au participat în decursul ultimilor 2 ani la alte forme
de pregătire internaţională (EJTN, ERA, EIPA).

PERSOANA DE CONTACT
Razvan MIHĂILĂ, tel. 021 407 62 51, e-mail: razvan.mihaila@inm-lex.ro
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