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Începând de astăzi, pentru toți copiii din România, apel gratuit oferit și de COSMOTE 

către TELEFONUL COPILULUI ”116 111” 

 

         Numărul „116 111”, gestionat de Asociația Telefonul Copilului și Romtelecom, 

poate fi apelat gratuit și din rețeaua de telefonie mobilă. Incepând de astăzi, COSMOTE 

România este singurul operator de telefonie mobilă care oferă tuturor copiilor aflați în 

dificultate acces gratuit din rețeaua proprie către 116 111. Sprijinul COSMOTE 

România urmează solicitării Asociației Telefonul Copilului cu privire la furnizarea 

accesului tot mai multor copii către serviciul care le este dedicat.  

 

       „Dorim să mulțumim companiei COSMOTE, care a apreciat atât importanța existenței 

liniei de asistență pentru copii 116 111, cât și importanța accesului gratuit către acest serviciu 

pentru orice copil aflat în situație de risc sau care are nevoie de consiliere și îndrumare, în 

acest fel reușind să obțină un ajutor imediat”, a declarat Cătălina Florea, Director Executiv, 

Asociația TELEFONUL COPILULUI. 

 

        „Comunicarea, în special în situații de urgență, poate salva vieți, iar având în vedere că 

este vorba de copii, este cu atât mai important să ne aducem aportul la siguranța lor. 

Colaborarea cu Asociația Telefonul Copilului, precum și susținerea acestui proiect, 

completeaza platforma de responsabilitate socială a COSMOTE, care este structurată în 

direcția protecției mediului, social și educație”, a declarat Ruxandra Vodă, Manager 

Corporate Affairs COSMOTE. 

 

        În anul 2006, Comisia Europeană a rezervat numărul unic la nivel european 116 111, 

destinat semnalării cazurilor de încălcare a drepturilor copilului.  

 

        România este a treia țară din Europa, după Cehia și Ungaria, în care numărul unic 

european de asistență pentru copii a devenit funcțional, conform Child Helpline International 

(CHI), organizația internațională care reunește toate serviciile „telefonul copilului” din 

Europa. În prezent, numărul european armonizat este funcțional în 11 țări membre ale Uniunii 

Europene: Ungaria, Cehia, România, Polonia, Germania, Slovacia, Finlanda, Irlanda, 

Danemarca, Portugalia, Suedia.   

 

        116 111 este un serviciu non-comercial, care poate fi apelat gratuit şapte zile din şapte, 

atât de copii, cât și de orice altă persoană din România pentru a reclama încălcarea drepturilor 

copilului.  

 

        Prin intermediul 116 111, oferit gratuit în rețelele Romtelecom și Cosmote, Asociația 

Telefonul Copilului oferă sprijin atât copiilor care au nevoie de îngrijire și protecție, copiilor 

afectați de abuzurile în familie, cât și părintilor care au nevoie de consiliere, prin direcționarea 

problemelor semnalate de aceștia, către diverse instituții și organizații în măsură să le ofere 

soluții. De asemenea, apelând acest număr, copiii vor putea beneficia de consiliere din partea 
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unui personal specializat, care le va oferi sprijin în depășirea problemelor de ordin social, 

psihologic și educațional cu care aceștia se confruntă.  

 

        În anul 2008 au fost identificate 3030 de apeluri valide, înregistrându-se astfel o 

creștere de 82% față de anul 2007. Statisticile arată că 63% dintre cazurile preluate reprezintă 

solicitări de consiliere juridică și abuzuri asupra copilului care vizează molestarea fizică, 

neglijență, cazurile de cerșetorie, abuz emoțional, abuz sexual, exploatare prin muncă. Cele 

mai multe apeluri valide au fost înregistrate din București sector 3, Prahova, Constanța, 

București sector 4, Bacău, Hunedoara, Bihor, București sector 1, București sector 2, București 

sector 5 și Dolj.  

 

        Pentru informații detaliate legate de Asociația Telefonul Copilului și activitatea acesteia, 

vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 021 413 00 11 / 0740 111 468, adresa de e-

mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesați website-ul organizației noastre 

www.telefonulcopilului.ro. 

 
 


