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I N V I T A Ț I E 
 

VIZIONARE FILM: „APROPIEREA” 
 

12 decembrie 2022, Aula Magna a Universității Româno-Americane, București 
17:00 - 19:30 

 
 
Vă invităm, împreună cu elevii Dumneavoastră, la vizionarea filmului „Apropierea” care va avea loc 
luni 12 decembrie în aula Universității Româno-Americane din București, începând cu ora 17:00. 
Evenimentul sărbătorește Ziua Internațională a Drepturilor Omului și 74 de ani de la adoptarea 
Declarației Universale. 
 
Apropierea este povestea emoționantă a Andreei, o mamă singură în vârstă de patruzeci de ani, a 
cărei fiică este abuzată sexual de iubitul ei. Totul a început cu o minunată poveste de dragoste între 
Andreea și un bărbat fermecător dintr-o familie de pastori foarte respectată în comunitate. Era 
divorțată și își creștea singură fiica de 9 ani când acesta a intrat în viața lor. Ceea ce părea a fi o 
schimbare plină de speranță, s-a dovedit a fi un adevărat calvar: bărbatul o abuza sexual pe fiica 
Andreei în timpul relației lor, aparent perfecte. Mai mult, atunci când a avut loc abuzul, Andrea era 
însărcinată cu fiul agresorului. 
 
Vizionarea de film are loc la finalul Forumului European „Împreună împotriva traficului de 
persoane: Prevenirea traficului de minori în Europa în contextul provocărilor actuale”, organizat în 
cadrul proiectului ProUCare ce este finanțat de Care International cu sprijinul Fundației SERA 
România și al Federației Organizațiilor Non-Guvernamentale pentru Copii - FONPC. Evenimentul 
este sprijinit de Universitatea Româno-Americană, ANPDCA, DIICOT, Ambasada Franței și Institutul 
Francez în România. Forumul are loc la Universitatea Româno-Americană, din București, în data de 
12 decembrie 2022, în conformitate cu Agenda actualizată periodic pe site-ul evenimentul. 
 
 

Ne face o deosebită plăcere să vă avem alături de noi și vă rugăm să confirmați participarea la 
vizionarea de film, împreună cu elevii Dumneavoastră, completând formularul online până pe 9 
decembrie 2022 (https://forms.gle/hQrtdczmQasxaVg26). 
În aprecierea eforturilor dumneavoastră, ECLER și Universitatea Româno-Americană vor emite 
profesorilor participanți certificate de co-organizator al evenimentului în conformitate cu mențiunile 
din formular.  
Diseminarea invitației în rândul profesorilor din București și Ilfov este apreciată! 
 
 

Cu aleasă considerație, 
Silvia Tăbușcă, Coordonator Program Securitate Umană 
Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică 
Contact: Ana Comoreanu 0766.567.854 | contact@ecler.org 
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