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    Finantat de Programul Justitie al Uniunii Europene 
 

       

STRENGTHENING MULTIDISCIPLINARY COOPERATION TO ENSURE AN EFFECTIVE REFERRAL, 
ASSISTANCE, RIGHTS PROTECTION FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING 

JUST/2015/JACC/AG/VICT/9221 

INFORMAȚII LOGISTICE 

 

 Prezentele Informații Logistice respectă cerințele Comisiei Europene, Programul Justitie  

 

1. LOCAȚIE HOTEL MINERVA (strada Gheorghe Manu nr 2-4, sector 1, Bucuresti, România)  

 

2. INFORMAȚII PENTRU PARTICIPANȚII DIN BUCUREȘTI  

 Costurile pentru prânz și pauze de cafea sunt acoperite în totalitate din bugetul proiectului, de 

către Asociatia Pro Refugiu.  

 Hotelul are un număr limitat de locuri de parcare.  

 

3. INFORMAȚII PENTRU PARTICIPANȚII DIN ALTE ORAȘE ALE ROMÂNIEI  
 

3.1. CAZAREA LA HOTEL MINERVA: http://www.minerva.ro/ro/  

 Se asigură doar pentru participanții care se deplasează de la distanțe mai mari de 100 KM de 

București. Persoanele care doresc cazare vor sosi pe data de 22 Februarie 2018 iar plecarea 

va avea loc pe data de 24 Februarie 2018 la finalul evenimentului. 

 Costurile cazarii se acoperă în totalitate din bugetul proiectului.  

 

3.2. MESE  

 Cina, prânz și pauze de cafea vor fi acoperite în totalitate din bugetul proiectului de către 

Asociația Pro Refugiu.  

 

3.3. TRANSPORTUL:  

 Nu se decontează bilete de avion.  

 Bilet de tren, clasa a II- a dus-întors. / Bilet autocar/microbuz 

 Masina personală/Masină de serviciu, cu respectarea regulilor de mai jos :  

-Se rambusează doar echivalentul costului unui bilet de tren dus-întors clasa II.  

-Pentru rambursarea prin transfer bancar a sumei cheltuite cu transportul, bonul de benzină va fi 

transmis de participant către Asociatia Pro Refugiu.  

- Pe bonul de benzina trebuie să fie mentionat CIF-ul Asociatia Pro Refugiu 28132575  

- Se va putea rambursa o sumă având ca maxim prețul unui bilet de tren călătorie dus-intors între 

orasul de reședință al participantului și orașul București  

- Regula 7 litri la 100 km se poate aplica doar dacă între orasul de resedință al participantului și 

orasul Bucuresti nu există mijloc de transport feroviar.  
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  În măsura în care participanții din alte orase ale României vor transmite ulterior evenimentului, 

bilete de transport prin Poștă / Curierat, rambursarea se va efectua prin transfer bancar.  În acest 

sens, participantul va transmite către organizatie, următoarele date:  

- Numele și Prenumele  

- CNP-ul  

- Contul Bancar (LEI)  

 

 

 


