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I.

PRELIMINARII

Antrenarea în circuitul comunicării şi relaţiilor publice a unui număr tot mai mare de
instituţii publice a generat necesitatea creării suportului ştiinţific şi formativ de rigoare.
Beneficiari ai acestui curs de instruire sunt angajaţi cu atribuţii de asistenţi judiciari. Activitatea
acestor specialişti se va realiza în baza legislaţiei naţionale, ei urmând să asiste în comunicarea
cu publicul şi cu mass-media.
Suportul de curs se va axa în special pe comunicarea cu publicul şi cu sursele de informare
în masă; aspecte particulare privind comunicarea cu publicul; conlucrarea şi organizarea lucrului
colaboratorilor instanţei implicaţi în procesul de informare publică; oferirea serviciilor publice
adiacente actului de justiţie de calitate justiţiabililor; relaţia dintre autorităţile judiciare din RM şi
mass-media; limitele accesului mass-media la consultarea unui dosar; prezenţa mass-media
audiovizuale în sediul instanţei şi în şedinţa de judecată.
Prezentul curriculum este conceput să conţină informaţii cât mai actuale şi utile, necesare
asistenţilor judiciari în scopul de a-i ajuta să-şi dezvolte abilităţi de comunicare în cadrul
instanţei, precum şi în relaţii cu publicul şi mass-media.

II.
















OBIECTIVELE GENERALE

La nivel de cunoaştere şi înţelegere
să determine condiţiile apariţiei comunicării instituţionale şi relaţiile cu publicul;
să determine rolul şi funcţiile specialistului în relaţii cu publicul şi comunicarea cu massmedia într-o instituţie de profil;
să cunoască tipurile de comunicare instituţională şi relaţii cu publicul;
să cunoască structura, misiunile şi responsabilităţile serviciului de relaţii cu publicul şi
activitatea comunicatorului cu mass-media;

La nivel de aplicare
să argumenteze oportunitatea comunicării şi relaţiilor cu publicul într-o instituţie publică;
să integreze diferite forme de aplicare a comunicării şi relaţii publice;
să identifice corelaţia comunicării cu mass-media şi cu domeniul public;
să determine locul comunicării cu mass-media şi relaţii cu publicul în programele de
dezvoltare a instituţiei.

La nivel de integrare
să elaboreze arhive de informaţii pentru publicul larg, strategii de management al petiţiilor
cetăţenilor şi a solicitărilor mass-media;
să elaboreze strategii de comunicare cu publicul şi cu mass-media;
să asiste magistratul la implementarea şi planificarea campaniilor de comunicare cu massmedia şi cu publicul;
să redacteze comunicate de presă, să organizeze evenimente publice etc.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Numărul de ore
C

S

4

8

Modaliatatea de evaluare

Responsabil de disciplină

Teste pentru verificarea
cunoştinţelor

Gheorghe Budeanu

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr.
crt.
1.

2.

TEMA:
Procesul de comunicare. Reguli ale comunicării eficiente.
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în cadrul instanţei, în relaţii
cu publicul şi mass-media.
Relaţiile publice ca activitate planificată în cadrul autorităţilor
judiciare. Comunicarea în situaţii de criză. Relaţiile publice versus
relaţii cu publicul.

Realizarea în
timp (ore)
1

1

3.

Competenţa de a furniza informaţii. Informarea purtătorului de
cuvânt. Informaţiile furnizate reprezentanţilor mass media.

1

4.

Prezenţa mass-media audiovizuale în sediul instanţiei şi în şedinţa
de judecată.

1

TOTAL

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor practice
Nr.
TEMA:
crt.
Comunicare cu mass-media: pregătirea unei invitaţii pentru presă la
1.
un eveniment organizat de instanţa de judecată. Invitat – un ziarist
din presa scrisă.

4

Realizarea în
timp (ore)
2

2.

Elaborarea dosarului cu informaţii despre activitatea instanţei de
judecată necesar şi accesibil publicului larg.

2

3.

Întocmirea şi prezentarea revistei presei şi a dosarelor de presă.

2

4.

Limitele accesului mass-media la consultarea unui dosar. Pregătirea
unui răspuns de oferire de informaţii ca urmare a recepţionării unei
solicitări din partea unui reprezentant al mass-media.

2

TOTAL

8
3

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI























OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
să cunoască care este domeniul
Comunicării instituţionale;
să distingă imaginea instituţională;
să cunoască tipurile de mass-media;
să înţeleagă misiunea mass-media în
societate;
să definească domeniul Comunicarea cu
publicul;
să realizeze un mesaj pentru public;
să folosească limbajul şi termenii juridici
în comunicarea cu publicul şi cu massmedia pe înţelesul tuturor;
să distingă tehnici şi instrumente de
comunicare cu mass-media.
să cunoască şi să distingă tipurile de
servicii oferite publicului de către instanţă;
să cunoască atribuţiile angajaţilor instanţei
în comunicarea cu publicul;
să distingă tipurile de solicitări şi petiţii
adresate instanţei de către public;
să
cunoască
prevederile
privind
managementul petiţiilor şi solicitărilor
adresate instanţei de către public;
să distingă situaţiile de conflict ce pot
apărea în relaţiile instanţei de judecată cu
publicul;
să cunoască prevederile care pot soluţiona
conflictele din relaţiile publicului şi
instanţa de judecată.
să cunoască aspecte privind planificarea
lucrului de comunicare cu presa;
să poată elabora un plan de comunicare;
să poată elabora un dosar de presă şi un
comunicat de presă;
să cunoască tipurile de interviuri de presă
şi procedeele de realizare.

CONŢINUTURI
Tema 1. Procesul de comunicare. Reguli
ale comunicării eficiente. Dezvoltarea
abilităţilor de comunicare în cadrul
instanţei, în relaţii cu publicul şi massmedia.
 Definiţii despre Comunicarea instituţională;
Imaginea instituţională;
 Prevederi legislative despre activitatea
mass-media;
 Definiţii despre Comunicarea cu publicul;
mesajul pentru public;
 Definiţii despre tehnici şi instrumente de
comunicare cu mass-media.
Tema 2. Relaţiile publice ca activitate
planificată
în
cadrul
autorităţilor
judiciare. Comunicarea în situaţii de criză.
Relaţiile publice versus relaţii cu publicul.
 Prevederi specifice privind serviciile oferite
publicului de către instanţa de judecată.
 Prevederi privind comunicarea în situaţii
dificile.
 Prevederi specifice privind managementul
petiţiilor şi solicitărilor publicului către
instanţa de judecată.

Tema 3. Competenţa de a furniza
informaţii. Informarea purtătorului de
cuvânt.
Informaţiile
furnizate
reprezentanţilor mass media.
 Definiţii despre planul de comunicare;
 Definiţii despre dosarul de presă şi
procedeele de elaborare;
 Tehnici de scriere a unui comunicat de
presă;
 Definiţii despre interviu;
 Tipurile de interviu; termenii de realizare;
conduita în timpul interviului; tipurile de
informaţii ce se solicită în cadrul unui
interviu.
Tema
4.
Prezenţa
mass-media
să cunoască şi să aplice prevederile
audiovizuale în sediul instanţiei şi în
legislative ce reglementează relaţiile
şedinţa de judecată.
instanţei de judecată cu publicul şi
comunicarea cu mass-media;
 Prezentarea tuturor prevederilor legislative.
să cunoască şi să aplice prevederile
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legislative ce reglementează participarea
mass-media în şedinţele de judecată.
VI.

EVALUAREA DISCIPLINEI

Evaluarea finală la disciplină se face prin teste.
Mostre pentru evaluarea finală.
TESTE
1.
2.
3.

Pregătirea invitaţiei pentru presă la un eveniment organizat de instanţa de judecată.
Paşii de întocmire şi prezentare a revistei presei şi a dosarelor de presă.
Pregătirea răspunsului privind oferirea de informaţii ca urmare a recepţionării unei solicitări
din partea reprezentantului mass-media.
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