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INVITATIE TRAINING BULGARIA 

 ASOCIATIA PRO REFUGIU coordonează implementarea proiectului transnațional Strengthening 

lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human 

trafficking rights in the judicial proceeding finanțat de Comisia Europeană Programul Justiție 

JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686. Parteneri în acest proiect sunt: Bulgarian Gender Research 

Foundation, ECPAT Germania, KOK German NGO network against Trafficking in Human Beings, 

Scandinavian Human Rights Lawyers Suedia, Institutul Național al Magistraturii România.  

 Grupul țintă al proiectului îl reprezintă avocați, procurori, judecători români și bulgari, germani si 

suedezi. 

 In data de 3 Noiembrie 2017 va avea loc un training la Sofia în Bulgaria, organizat de Bulgarian 

Gender Research Foundation în parteneriat cu Asociatia Pro Refugiu. Obiectivul principal al training-

ului constă în aprofundarea cunoștiintelor juridice privind drepturile victimelor traficului de persoane, 

schimb de bune practici între avocatii români și bulgari. 

 La acest training vor putea participa maxim 6 avocati din Baroul Bucuresti. 

 Procedura de Selectie: 

1. Transmiterea formularului de înscriere până la data de 15.08.2017 pe adresa de email 

office@prorefugiu.org 

2. Organizare interviu la biroul Asociației Pro Refugiu (strada CA Rosetti nr 17, Bucuresti), data 
exactă urmând a fi comunicată avocatilor care vor transmite formularul de înscriere. 

-interviul va avea ca obiectiv verificarea abilitătilor de comunicare în limba Engleza, de inter-
relationare. 

-în procesul de selectie vor avea prioritate avocații care în perioada Ianuarie 2014 – August 2017 nu 

au mai participat la evenimente (conferinte, training-uri) având ca temă fenomenul traficului de 

persoane, drepturile victimelor. 

 

 Informații Logistice:  

 Costurile privind transportul, cazarea, mesele (mic dejun, pranz, cina, pauze de cafea) vor fi 

acoperite în totalitate din bugetul proiectului finanțat de Comisia Europeana Programul Justitie. 

 Transportul București – Sofia, al tuturor participantilor români, va fi realizat cu un microbuz al unei 

firme de transport special contractată de către Asociatia Pro Refugiu. Plecarea va avea loc în data de 2 

Noiembrie 2017, la ora 9.00 dimineata. Sosirea la Sofia va avea loc în dupa-amiaza zilei de 2 

Noiembrie 2017. 

 Cazarea (cu mic dejun inclus) va fi realizată la Best Western Sofia City Hotel 

http://sofiacityhotel.com/en/ 

 Training-ul din data de 3 Noiembrie 2017 va avea loc la acelasi hotel. 

 Mesele (cina 2 Noiembrie 2017 și pranzul din 3 Noiembrie 2017) vor avea loc la același hotel. 

 Plecarea din Sofia va fi realizată cu microbuzul imediat dupa training, la ora 17.00, urmând ca 

participantii români să ajungă la Bucuresti noaptea în jurul orei 0.00 – 0.30. La întoarcere microbuzul 

va putea opri aproape de locuința fiecarui participant. 

http://sofiacityhotel.com/en/

