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Centrul European pentru Educație și Cercetare
Juridică (ECLER) este o asociație non-profit ce
promovează drepturile omului, democrația și
statul de drept.

European Center for Legal Education and
Research (ECLER) is a non-profit organization
that promotes human rights, democracy, and
the rule of law.

Misiunea noastră este de a contribui la
respectarea drepturilor omului în Europa prin
activități de cercetare, advocacy, educație,
training și organizare comunitară. Principalele
obiective ale ECLER sunt: apărarea drepturilor
omului, promovarea democrației și a statului
de drept, prevenirea traficului de persoane și
a sclaviei moderne, promovarea asistenței și
protecției supraviețuitorilor traficului de
persoane, încurajarea participării civice și a
cetățeniei active, furnizarea de consultanță
juridică, încurajarea cooperării transnaționale
și a promovării schimbului de bune practici,
încurajarea cercetării, educației și a formării
profesionale continue, promovarea eticii și a
responsabilității profesionale, încurajarea
responsabilității
sociale
corporative,
promovarea dezideratelor de dezvoltare
sustenabilă,
promovarea
organizării
comunitare.

Our mission is to contribute to the elimination
of human rights violations in Europe through
research, advocacy, education, training, and
community organizing. The main objectives of
ECLER are: protection of human rights,
promotion of democracy and the rule of law,
prevention of human trafficking and modern
slavery, promotion of assistance and
protection of survivors of human trafficking,
encouragement of civic participation and
active citizenship, providing of legal advice,
transnational cooperation and the promotion
of the exchange of good practices, the
encouragement of research, education and
continuing vocational training, the promotion
of professional ethics and responsibility, the
encouragement
of
corporate
social
responsibility, the promotion of SDGs, the
promotion of community organization.
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În cadrul acestor programe tematice
desfășurate
permanent
se
subscriu
majoritatea activităților inițiate, organizate
sau sprijinite de către ECLER. Coordonatori de
programe sunt membri ECLER care
supervizează activitățile ce se circumscriu
programului
respectiv.
Coordonatorii
programelor tematice ECLER sunt persoane cu
vastă experiență în domeniul pe care îl
coordonează, cu o bună reputație, având
competențe dovedite privind organizarea,
lucrul în echipă și motivarea echipelor.
ECLER organizează și sprijină și alte activități
pe care le consideră compatibile cu misiunea
și obiectivele sale. În cazul în care se constată
o frecvență sporită a unor activități specifice
unei anumite teme generale de interes, alta
decât a programelor deja stabilite, atunci
ECLER consideră posibilitatea cristalizării unui
nou program tematic. În prezent există
următoarele programe:
Stat de Drept și Anticorupție, Securitate
Umană, Securitate Cibernetică, Etică în
Afaceri
și
Responsabilitate
Socială
Corporativă, Educație Juridică.

Within these ongoing thematic programs,
most of the activities initiated, organized, or
supported by ECLER are subscribed. Program
coordinators are ECLER members who
oversee the activities of the program. The
coordinators of the ECLER thematic programs
are professionals with extensive experience in
the field they coordinate, with a good
reputation, proven skills in organizing, teambuilding and motivational.

ECLER organizes and supports other activities
that it considers compatible with its mission
and objectives. If there is an increased
frequency of activities specific to a particular
general topic of interest other than the
programs already established, then ECLER
considers the possibility of creating a new
thematic program. There are currently the
following programs:
Rule of Law and Anticorruption, Human
Security, Cyber Security, Business Ethics and
Corporate Social Responsibility, Legal
Education.
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Acest program are ca obiectiv principal
promovarea în plan național și european a
unei culturi juridice menite să încurajeze
respectul față de lege, responsabilitatea
civică și valorile constituționale democratice,
incluzând efectele dezinformării.

The main objective of this program is to
promote at the national and European level a
culture of lawfulness designed to encourage
respect for the law, civic responsibility, and
democratic constitutional values, including
the effects of disinformation.

Activitățile desfășurate în carul acestui
program sunt parte integrantă a Mișcării
Naționale privind promovarea educației
juridice, inițiată de Ministerul Justiției,
Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul
Educației Naționale în anul 2010. ECLER este
membru al Coaliției Naționale pentru Educație
Juridică în Școli.

The activities carried out in the framework of
this program are an integral part of the
National Movement on the promotion of legal
education, initiated by the Ministry of Justice,
the Superior Council of Magistracy, and the
Ministry of National Education in 2010. ECLER
is a member of the National Coalition for Legal
Education in Schools.

În cadrul acestui Program, ECLER a dezvoltat o
bibliotecă
de
resurse
educaționale
internaționale printre care:

Under this Program, ECLER has developed a
library of international educational resources
including:

•

•

UNODC E4Justice - o bază de date
cuprinzătoare, cu acces deschis la
materiale educaționale preexistente,
relevante și adecvate diferitelor
vârste;
ECLER PeTăcute - o bază de date
educațională în materia prevenirii și
conștientizării traficului de persoane.

•

•

UNODC E4Justice - a comprehensive
database with open access to preexisting, relevant and age-appropriate
educational materials
ECLER OnSilence - an educational
database on the prevention and
awareness of human trafficking.
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Programul adresează diversele probleme de
securitate a datelor în format electronic,
prezente în ziua de azi practic în absolut toate
aspectele vieții cotidiene.
ECLER organizează activități multiple care se
circumscriu nevoii de securitate informatică,
ca parte integrantă a securității umane în
accepțiune modernă.
În cadrul acestui Program, ECLER a dezvoltat o
bibliotecă
de
resurse
educaționale
internaționale printre care:
•
•

The program addresses various data security
issues in electronic format, present today in
virtually every aspect of daily life.
ECLER organizes multiple activities that are
limited to the need for computer security, as
an integral part of human security in the
modern sense.
Under this Program, ECLER has developed a
library of international educational resources
including:
•

Ghid de predare UNODC pentru lectori
care utilizează modulele universitare
E4J privind criminalitatea cibernetică;
Seria de module universitare UNODC –
Criminalitate cibernetică.

•

UNODC Teaching Guide for Readers
Using E4J Cybercrime Modules
UNODC series of university modules –
Cybercrime.
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Programul urmărește promovarea unor
politici publice naționale și europene care să
contribuie la sporirea bunăstării individului, a
securității personale și a respectării demnității
umane prin monitorizarea a 3 dimensiuni:
absența fricii, acoperirea nevoilor de bază și
libertatea fiecărei persoane de a trăi în
demnitate.
Programul implementează proiecte care
vizează traficul de persoane, migrația
nereglementată, protecția refugiaților,
munca forțată, nediscriminarea, precum și
alte aspecte ce pot contribui la atingerea
securității individului. ECLER este inițiatorul și
coordonatorul Grupului Național de Lucru
Împotriva Traficului de Persoane și Migranți.
ECLER:
• a dezvoltat bază de date națională cu
hotărârile instanțelor naționale în
materia traficului de persoane,
cooperând cu UNODC;
• prezintă biblioteca electronică a
UNODC în materia traficului de
persoane și de migranți.

The program aims to promote national and
European public policies that contribute to
increasing the individual well-being, personal
security, and respect for human dignity by
monitoring 3 dimensions: the absence of fear,
the coverage of basic needs, and the freedom
of each person to live in dignity.
The program implements projects aimed at
human trafficking, unregulated migration,
refugee protection, forced labor, nondiscrimination, and other issues that can
contribute to achieving individual security.
ECLER is the initiator and coordinator of the
National Working Group Against Trafficking in
Persons and Migrants Smuggling.

ECLER:
• develops a national database with caselaw
of national courts on trafficking in human
beings, cooperating with UNODC
• presents the UNODC e-library on trafficking
in human beings and migrants smuggling.
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Programul urmărește promovarea unor
politici publice care să contribuie la
îmbunătățirea transparenței decizionale și a
bunei guvernări. Sunt organizate dezbateri
publice, cursuri și studii de cercetarea în
vederea identificării unor soluții viabile cu
privire la normele legislative ce prezintă
dificultăți de aplicare în practică și la
îmbunătățirea permanentă a legislației anticorupție conform realităților sociale.

The program aims to promote public policies
that contribute to improving decision-making
transparency and good governance. Public
debates, courses and research studies are
organized to identify viable solutions
regarding the legislative norms that present
difficulties in application in practice and to the
permanent improvement of the anticorruption legislation according to the social
realities.

Programul
acoperă
proiecte
vizând
promovarea statului de drept, precum
educația împotriva corupției, și încurajează
utilizarea
mijloacelor
alternative
de
soluționare a conflictelor, cu precădere a
medierii. Protecția avertizorilor de integritate
este alt element al prezentului program.

The program covers projects aimed at
promoting the rule of law, such as anticorruption education, and encourages the use
of alternative means of resolving disputes, in
particular mediation. The protection of
whistleblowers is another element of this
program.

ECLER este partea a Grupului Național de
Lucru privind „Reutilizarea în scopuri sociale a
bunurilor confiscate din infracțiuni”.

ECLER is part of the National Working Group
on "Re-use of confiscated property for
criminal purposes".

ECLER promovează seria de module
universitare a UNODC în domeniul anticorupției.

ECLER promotes UNODC's series of anticorruption university modules.
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Deoarece România va fi, în curând, a doua cea mai mare
frontieră terestră a Spațiului Schengen, este important
să se stabilească în această regiune o rețea informală
de profesioniști capabili să coopereze în mod eficient
împotriva criminalității organizate transnaționale.

As Romania will be, soon, the second largest and the
easiest Schengen land border, it is important to
establish in the region an informal network of
professionals able to efficiently cooperate against
transnational organized crime.

Lipsa de pregătire profesională a principalilor actori
implicați în combaterea traficului de ființe umane și de
migranți la nivel local și regional, precum și
interpretarea și aplicarea diferită a prevederilor legale
internaționale ne-au determinat să lansăm un program
de formare profesională pentru actorii din SEE și
Regiunea Mării Negre. Această nevoie a apărut
deoarece nu a putut fi identificat un program regional
de formare intensivă privind eradicarea traficului de
persoane și de migranți în Europa. Academia de Drept
European este singura instituție care oferă pregătire
specializată în acest domeniu, dar programul este
deschis numai cetățenilor UE și nu este organizat
periodic.

The lack of professional training for the main actors
involved in combating human trafficking and smuggling
at local and regional levels, as well as the
misinterpretation and different application of the
international legal provisions determined us to
establish a professional training program, focused on
the Black Sea Region and surroundings. Furthermore,
we could not identify a regional intensive training
program on human trafficking and smuggling in Europe.
The European Law Academy is the only institution that
offers specialized training in this field, but it is open only
for EU citizens and does not provide it on regular bases.

Acest proiect își propune să folosească bunele practici
ale Academiei împotriva traficului de persoane din
Miami, Florida – Statele Unite ale Americii. Programul
de formare a demonstrat că o abordare regională
comună în cadrul cercetării penale și cooperării
informale împotriva criminalității organizate este foarte
eficient. Relaționarea la nivel personal dezvoltată în
rândul participanților este un alt aspect benefic pentru
combaterea criminalității transfrontaliere, care a fost
realizat de programul american.

This project aims to use good practices from the Human
Trafficking Academy of Miami, Florida – USA. The
training program has demonstrated that a regional
common approach in investigation and informal
cooperation against organized crime is very effective.
The personal-level networking developed among the
participants is another beneficial aspect that reveals
from this regional project.
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Acest proiect este cel mai cunoscut proiect
implementat anual de ECLER, având un impact
național și internațional relevant domeniului
traficului de persoane.

This project is the best-known project
implemented annually by ECLER, having a
relevant national and international impact in
the field of human trafficking.

Evenimentul abordează provocările cu care se
confruntă principalii actori implicați în
prevenirea și combaterea traficului de
persoane sau protecția supraviețuitorilor din
România și Europa. La dezbatere participa
aproximativ 150 de reprezentați ai
organizațiilor internaționale și ai ONG-urilor
cu atribuții în acest domeniu, magistrați,
avocați, polițiști, inspectori de muncă,
asistenți sociali, cercetători și profesori,
reprezentanți ai altor actori precum și ai
corpului diplomatic la București.

The event addresses the challenges facing the
main actors involved in preventing and
combating human trafficking or protecting
survivors in Romania and Europe. The debate
is attended by about 150 representatives of
international organizations and NGOs with
responsibilities in this field, magistrates,
lawyers, police officers, labor inspectors,
social workers, researchers and teachers,
representatives of other actors and the
diplomatic corps in Bucharest.

Proiectul a fost lansat în anul 2014, cu sprijinul
financiar al Fundația Friedrich Ebert România
și organizat în parteneriat cu mai multe
ambasade printre care Ambasada Republicii
Federale Germania, Ambasada Israelului,
Ambasada Statelor Unite ale Americii,
Ambasada Țărilor de Jos, Ambasada Marii
Britanii, Ambasada Suediei, Ambasada
Spaniei, Ambasada Italiei la București.

The project was launched in 2014, with the
financial support of the Friedrich Ebert
Foundation Romania and organized in
partnership with several embassies including
the Embassy of the Federal Republic of
Germany, the Embassy of Israel, the Embassy
of the United States, the Embassy of the
Netherlands, the British Embassy, the
Embassy Sweden, Embassy of Spain,
Embassy of Italy in Bucharest.
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În februarie 2018 ECLER, în parteneriat
Centrul de Drepturile Omului și Migrație al
Universității
Româno-Americane
și
Departamentul de Stat al SUA prin Centrul de
Resurse pentru Participare Publică, au lansat
programului de training ”Leadership local sau
organizare comunitară”.

Trainerii sunt absolvenți români ai
Programului ”Professional Fellows” al
Departamentului de Stat al SUA și formatori
americani specializați în domeniul organizării
comunitare și organizării politice.

In February 2018, ECLER, in partnership with
the Center for Human Rights and Migration of
the Romanian-American University and the US
State Department through the Resource
Center for Public Participation, launched the
“Local
Leadership
or
Community
Organization” training program.
The trainers are Romanian graduates of the
"Professional Fellows" Program of the US
State Department and American trainers
specialized in the field of community
organization and political organization.
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Pentru a marca Ziua Mondială Împotriva Traficului
de Persoane, 18 ONG-uri au înființat o rețea
informală începând cu 30 iulie 2020.

To mark the World Day Against Trafficking in
Persons, 18 NGOs have set up an informal network
since 30 July 2020.

Rețeaua RoTIP urmărește prevenirea eficientă a
traficului de persoane, cooperând cu principalii
actori din domeniu, atât la nivel național, cât și
internațional, schimbul de expertiză în vederea
monitorizării și îmbunătățirii politicilor publice și a
intervențiilor operative, îmbunătățirea nivelului
de pregătire pentru funcționarii publici și
magistrații, creșterea gradului de conștientizare cu
privire la fenomenul traficului în comunitățile
vulnerabile, îmbunătățirea legislației pentru
combaterea eficientă a criminalității organizate și
confiscarea produselor infracțiunii, creșterea
capacității de asistență imediată oferită
supraviețuitorilor traficului de ființe umane,
ținând cont de nevoile specifice ale acestora,
reducând statutul României de țară de origine a
majorității victimelor traficului de ființe umane
exploatate în Europa și Orientul Mijlociu.

The RoTIP network aims at effective prevention of
human trafficking, cooperating with the main
actors in the field, at both national and
international levels, exchanging of THB expertise
in order to monitor and improve the public policies
and operational interventions, improving the level
of training for public servants and magistrates,
increasing awareness on the phenomenon of
trafficking in vulnerable communities, improving
legislation to effectively fight organized crime and
confiscate the proceeds of crime, increasing the
capacity of immediate assistance offered to
survivors of trafficking in human beings, taking
into account their specific needs, reducing
Romania’s status as country of origin of most
victims of trafficking in human beings exploited in
Europe and the Middle East.

Rețeaua a fost înființată la inițiativa ECLER, cu
sprijinul Fundației „Agenția de Dezvoltare
Comunitară Împreună”. RoTIP cuprinde 20 de
ONG-uri ca membri.

The network was established at the initiative of
the ECLER, with the support of the „Agenția de
Dezvoltare Comunitară Împreună” Foundation.
RoTIP encompasses 20 NGOs as members.
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ECLER dă voce poveștilor de trafic de persoane
primite pe platforma anonimă #PeTăcute!
Platforma a fost dezvoltată pentru a colecta
informații sensibile despre victimele traficului de
persoane sau despre grupuri de criminalitate
organizată. Membrii comunităților sunt încurajați
să acționeze și să vorbească despre posibile acte
infracționale.

ECLER gives a voice to the human trafficking
stories received on the anonymous platform
#OnSilent! The platform has been developed to
collect sensitive information about victims of
human trafficking or about organised crime
groups. It encourages the members of
communities to stand up and speak about possible
criminal acts.

Tăcerea fiecăruia dintre noi duce zilnic la creșterea
numărului de persoane care sunt răpite, violate,
torturate și exploatate de grupuri infracționale,
devenind astfel victime ale traficului de persoane.
România deține unul dintre primele locuri la nivel
mondial și numărul 1 la nivel european în ceea ce
privește numărul de persoane exploatate în trafic
si prostituție.

The silence of each of us leads daily to increasing
the number of people who are being kidnapped,
raped, tortured, and exploited by criminal groups,
thus becoming victims of human trafficking.
Romania has become one of the world’s top and
number 1 at the European level in terms of the
number of THB exploited people.

Această platformă încurajează cetățenii activi să
trimită către ECLER informații despre posibile
cazuri de trafic de persoane sau alte încălcări grave
ale drepturilor omului.
„Tăcerea poate costa viețile altora!
Scrie-ne despre ceea ce știi! Haide-ți să informăm
persoanele aflate în risc de traficare să nu devină
victimele traficanților, mai ales prin metoda
„loverboy”.
Împreună #PeTăcute!”

This platform encourages active citizens to send
ECLER information about possible cases of human
trafficking or other serious human rights
violations.
„Silence can cost the lives of others!
Write us about what you know! Let’s inform
people at risk not to become the traffickers’
victims, especially through the “loverboy”
method.
Together #OnSilent!”
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ECLER, împreună cu RoTIP, a implementat
proiectul #NuTeLăsaDusă, finanțat de
Parlamentul
European
prin
biroul
eurodeputatei Ramona Strugariu.

ECLER, together with RoTIP, has implemented
the #Don'tBeCarriedAway project, funded by
the European Parliament through the office of
MP Ramona Strugariu.

Proiectul a fost lansat în martie 2021 și a
urmărit să atragă atenția asupra fenomenului
traficului de persoane și metodei de recrutare
„loverboy”.

The project was launched in March 2021 and
aimed to draw attention to the phenomenon
of human trafficking and the "loverboy"
recruitment method.

Proiectul este structurat pe 4 faze ușor de
identificat în modul de operare al traficanților:
• faza 1: câștigarea încrederii – o
aparentă iubire necondiționată;
• faza 2: izolarea – crearea unor situații
conflictuale cu familia și prietenii
apropiați în vederea îndepărtării de
aceștia;
• faza 3: distrugerea valorilor personale
– determinarea victimei să accepte
situații indecente/imorale;
• faza 4: exploatarea – solicitarea
prestării unor servicii sexuale sau de
altă natură sub constrângere fizică,
morală, emoțională sau financiară.

The project is structured on 4 phases that are
easy to identify in the loverboy modus
operandi of traffickers:
• phase 1: gaining trust - an apparent
unconditional love
• phase 2: isolation - creating conflict
situations with family and close friends
to move away from them
• phase 3: destruction of personal
values - determination of the victim to
accept indecent / immoral situations
• phase 4: exploitation - requesting the
provision of sexual or other services
under physical, moral, emotional, or
financial constraint.

www.nutelasadusa.ro

www.nutelasadusa.ro
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Prezentul proiect susține o investigație
jurnalistică, precum și conceperea, cercetarea
și dezvoltarea unui documentar care
abordează riscurile traficului de persoane, în
special ale modus operandi de loverboy, care
să arate violența suferită de victime în
perioada lor de exploatare și lipsa măsuri
eficiente la nivel naţional. Suspiciunea de
corupție și impunitatea asociate acestui
fenomen sunt reflectate și în documentar.
Ancheta jurnalistică și documentarul acoperă
puține cazuri de victime românești ale
traficului de persoane recrutate prin modus
operandi de loverboy. Aceștia subliniază
constrângerea psihologică și abuzurile
traficanților pe de o parte și lipsa capacității
autorităților române de a lupta împotriva
acestui fenomen și de a ajuta părinții disperați
să-și găsească fiicele.
Proiectul este finanțat de Ambasada Țărilor de
Jos în România.

The present project supports a journalistic
investigation, as well as the design, research
and development of a documentary tackling
the risks of human trafficking, especially of
loverboy modus operandi, showing the
violence suffered by the victims during their
exploitation period and the lack of effective
measures at the national level. The suspicion
of corruption and impunity associated to this
phenomenon are also reflected in the
documentary.
The journalistic investigation and the
documentary cover few cases of Romanian
victims of human trafficking recruited through
loverboy modus operandi. They underline the
psychological coercion and traffickers abuse
on one side and the lack of capacity of
Romanian authorities in fighting this
phenomenon and helping desperate parents
to find their daughters.
The project is funded by the Embassy of the
Netherlands in Romania.

Pag. 13
www.ecler.org

CENTRUL EUROPEAN PENTRU EDUCAȚIE ȘI CERCETARE JURIDICĂ

EUROPEAN CENTER FOR LEGAL EDUCATION AND RESEARCH

RAPORT ANUAL | DECEMBRIE 2021

ANNUAL REPORT | DECEMBER 2021

Proiectul ReAct - Reformă si acțiune pentru
apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului
uman, în sistemul de justiție răspunde nevoii de
creare a unui mediu adecvat și prietenos de
audiere în sistemul de justiție în cadrul căruia
drepturile minorilor să fie respectate și să pună
capăt practicii instituționale care supune victimele
la un proces îndelungat de victimizare.
Proiectul este implementat de ECLER în
parteneriat cu Centrul de Advocacy și Drepturile
Omului (CADO) și Asociația Institutul pentru
Parteneriat
Social
Bucovina
(INSTITUTUL
BUCOVINA), fiind finanțat cu o valoare de
218.965,79 euro, prin programul Active Citizens
Fund România - Islanda, Liechtenstein și Norvegia
prin Granturile SEE 2014-2021.
Activități: capacitarea a 10 ONG-uri care activează
în domeniul drepturilor copiilor, realizarea unei
cercetări despre situația în justiție a copiilor care
sunt victime sau martori ai traficului,
implementarea unei campanii naționale și
europene de advocacy pentru schimbarea
prevederilor legale privind audierea minorilor,
realizarea unei campanii de conștientizare despre
situația minorilor ca victime ale traficului în
sistemul de justiție și pregătirea a 150 de ofițeri de
poliție, procurori și judecători, avocați și asistenți
sociali în domeniul traficului de persoane potrivit
standardelor europene.

The ReAct project - Reform and action for the
protection of the rights of children, victims of
human trafficking, in the justice system responds
to the need to create an adequate and friendly
hearing environment in the justice system in
which the rights of minors are respected and end
institutional practice which puts victims under a
long process of victimization.
The project is carried out by ECLER in partnership
with the Center for Advocacy and Human Rights
(CADO) and the Association Institute for Social
Partnership Bucovina (BUCOVINA INSTITUTE),
being funded with a value of 218,965.79 euros,
through the Active Citizens Fund Romania Iceland, Liechtenstein and Norway through the
EEA Grants 2014-2021
Activities: training of 10 NGOs working in the field
of children's rights, conducting research on the
legal situation of children who are victims or
witnesses of trafficking, implementation of a
national and European advocacy campaign to
change the legal provisions on minors hearing,
conducting an awareness campaigns on the
situation of minors as victims of trafficking in the
justice system and organizing training for 150
police officers, prosecutors and judges, lawyers
and social workers on human trafficking according
to European standards.
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Scopul proiectului este creșterea nivelului de
eficiență în implementarea politicilor antitrafic
prin activități de educare, monitorizare, advocacy
și watchdog. Proiectul se derulează în perioada
aprilie 2021-august 2023, fiind fiind finanțat cu o
valoare de 239,580 euro, prin programul Active
Citizens Fund România - Islanda, Liechtenstein și
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

The aim of the project is to increase the level of
efficiency in implementing anti-trafficking policies
through education, monitoring, advocacy, and
watchdog activities. The project runs from April
2021 to August 2023, being funded with a value of
239,580 euros, through the Active Citizens Fund
Romania - Iceland, Liechtenstein, and Norway
through the EEA Grants 2014-2021.

Obiectivele proiectului sunt:
• îmbunătățirea nivelului de conștientizare
a pericolelor și consecințelor traficării de
către tinerii români și comunitățile de
străini aflate în România;
• dezvoltarea capacității profesionale de
reacție a actorilor implicați în lupta
împotriva traficului de persoane;
• îmbunătățirea nivelului de asistență și
protecție acordate victimelor traficului de
persoane
prin
implementarea
standardelor internaționale la care
România este parte;
• creșterea capacității de dezvoltare
organizațională a 6 ONG-uri partenere
prin îmbunătățirea procedurilor interne în
vederea
garantării
sustenabilității
activității lor.

The objectives of the project are:
• improving the level of awareness of the
dangers and consequences of trafficking
by young Romanians and foreign
communities in Romania
• developing the professional reaction
capacity of the actors involved in the fight
against human trafficking
• improving the level of assistance and
protection provided to victims of human
trafficking
by
implementing
the
international standards to which Romania
is a party
• increasing
the
organizational
development capacity of 6 partner NGOs
by improving internal procedures to
guarantee the sustainability of their
activity.

Pag. 15
www.ecler.org

CENTRUL EUROPEAN PENTRU EDUCAȚIE ȘI CERCETARE JURIDICĂ

EUROPEAN CENTER FOR LEGAL EDUCATION AND RESEARCH

RAPORT ANUAL | DECEMBRIE 2021

ANNUAL REPORT | DECEMBER 2021

2021 - Finanțare proiecte / Project Funding
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