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Pentru training-urile care vor fi implementate în 2017 în cadrul proiectului. 

Training Modul 1 Acte normative internaționale și Europene privind lupta împotriva 

traficului de persoane și protectia drepturilor victimelor  

-Convenții internaționale privind prevenirea, pedepsirea traficului de persoane, 

protecția victimelor. 

-Directivele Europene privind problematica traficului de persoane, drepturile 

victimelor. 

-Decizii CEDO având ca obiect juridic problematica traficului de persoane. 

Training Modul 2 Drepturile victimelor traficului de persoane în procesul penal în România  

-prezentarea drepturilor victimelor astfel stipulate în legislația națională română 

(Codul Penal, Codul de Procedură Penală, Legea 678/2001, Legea 211/2004) 

-studii de caz 

Training Modul 3 Drepturile victimelor traficului de persoane în procesul penal în Bulgaria 

-prezentarea drepturilor victimelor astfel stipulate în legislația națională bulgară 

(Codul Penal, Codul de Procedură Penală, Legea Anti-Trafic) 

-studii de caz 

Training Modul 4 Cadrul legislativ român si bulgar privind victimele traficului de persoane 

cetăteni străini  

-legislația națională privind regimul juridic al străinilor și corespondența acesteia 

cu legislația anti-trafic 

-motivele pentru acordarea formei de protecție internațională victimei traficului 

de persoane. 

-studiu de caz din România  

Training Modul 5 Compensația financiară a victimelor traficului de persoane în România  

-legislația națională privind acordarea de compensații financiare victimelor. 

-studii de caz 

 



Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii 

Europene. Conținutul publicației este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă în 

niciun fel opiniile Comisiei Europene. 
 

Training Modul 6 Compensația financiară a victimelor traficului de persoane în Bulgaria 

-legislația națională privind acordarea de compensații financiare victimelor. 

-studii de caz 

Training Modul 7 Drepturile victimelor traficului de persoane în Germania. Compensația 

financiară 

-prezentarea prevederilor stipulate în legislația națională (Codul Penal German, 

căile legale pentru obținerea compensației financiare) 

-studiu de caz 

Training Modul 8 Drepturile victimelor traficului de persoane în Suedia. Compensația 

financiară 

-prezentarea prevederilor stipulate în legislația națională (Codul Penal Suedez, 

căile legale pentru obținerea compensației financiare) 

-studiu de caz 

 


