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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Copiii şi părinţii au înţeles că “Şcoala te face mare”- peste 570 de cazuri înregistrate de  

Telefonul Copilului 

 

 

Timp de 3 luni, 7 zile din 7, Asociaţia Telefonul Copilului a răspuns, la 116 111, tuturor sesizărilor 

primite în cadrul campaniei de conştientizare “Şcoala te face mare”. Iar astăzi, Asociaţia Telefonul 

Copilului prezintă rezultatele finale ale apelurilor înregistrate din partea copiilor, părinţilor, dar şi a 

altor persoane care au dorit să susţină dreptul la educaţie al copiilor.   

 

“Apelul către 116 111 nu rămane niciodată fără ecou. In urma sesizărilor înregistrate, sute de copii 

beneficiază de dreptul la educaţie. Copiii care au abandonat cursurile şcolare au fost reîncadraţi într-o 

formă de învăţământ, iar 2 şcoli din mediul rural, care urmau a fi închise în urma unor decizii la nivel 

local, au rămas deschise pentru 16 elevi din satul Ichimenii Noi, judetul Botoşani, precum şi pentru 70 de 

elevi din satul Pleşa, judetul Galaţi.” a declarat Cătălina Florea, Director Executiv, Asociația Telefonul 

Copilului. 

 

Asociaţia Telefonul Copilului a susţinut campania “Şcoala te face mare”, organizată în parteneriat cu 

Asociatia Ovidiu Rom, oferind în cadrul acesteia servicii de informare, consiliere, îndrumare şi 

monitorizare a cazurilor care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate.  

 

Experienţa îndelungată acumulată de-a lungul parteneriatului între Asociaţia Telefonul Copilului şi 

instituţiile la nivel central şi local, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, 

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, Inspectoratele Școlare, Inspectoratele Județene de Poliție, a asigurat intervenţia în cazurile 

semnalate. Alături de Asociaţia Telefonul Copilului, o muncă extraordinară a fost desfăşurată de toate 

instituţiile menţionate mai sus şi dorim să le mulţumim pentru aceasta şi în numele copiilor care astfel au 

reuşit să îşi îndeplinească dreptul la educaţie. 

 

In cadrul campaniei “Şcoala te face mare”, conform bazei de date a Asociaţiei Telefonul Copilului, la 116 

111 a fost înregistrat un număr de 582 de cazuri, atât din partea copiilor, cât şi din partea părinţilor, 

rudelor, vecinilor.  

 

Principala problemă identificată a fost aceea a copiilor care au abandonat cursurile şcolare şi a celor care 

nu au frecventat niciodată şcoala, solicitând prin apelul catre 116 111 integrarea / reintegrarea lor într-o 

formă de învăţământ. Din cele 340 de cazuri înregistrate la 116 111 pentru această problemă, 134 au fost 

sesizate de copiii care doreau să reia cursurile şcolare şi au solicitat informaţii despre programul “A 

doua şansă”. Cele mai multe apeluri în acest sens au fost înregistrate din mediul rural. Cauzele 

abandonului şcolar identificate au fost următoarele: lipsa resurselor financiare, exploatarea copilului prin 

muncă, separarea părinţilor, violenţa în familie, locul de muncă în străinătate al părintelui / părinţilor sau 

chiar deplasarea în străinătate a copilului împreună cu părinţii. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate 

din Ilfov, Constanta, Prahova, Vaslui, Timis, Giurgiu, Bacau, Bucuresti sector 5.  

 

 



 
ASOCIAŢIA  TELEFONUL COPILULUI 

STR. DRUMUL TABEREI, NR. 41-43, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
TEL / FAX: 021 - 413 00 11 

 

128 de cazuri înregistrate în cadrul campaniei “Şcoala te face mare” se referă la înscrierea copiilor la 

şcoala generală. Cazurile au fost sesizate atât de părinţi, cât şi de rude, vecini, prieteni. Dificultăţile 

întâlnite de părinţi în ceea ce priveşte înscrierea la şcoala generală au fost următoarele: copilul nu a 

efectuat anul pregătitor, şcoala nu are locuri disponibile. Cele mai multe sesizări au fost înregistrate din 

Prahova, Constanta, Ilfov, Bucuresti sector 5, Bucuresti sector 3. 

 

114 cazuri, însă, au fost sesizate de părinţii care doreau să înscrie copiii la grădiniţă. Principala 

problemă întâmpinată de aceştia a fost lipsa locurilor disponibile, iar cele mai multe astfel de cazuri au 

fost inregistrate din Bucureşti (toate sectoarele) şi Ilfov. 

 

In numele organizaţiei şi al tuturor beneficiarilor, Asociaţia Telefonul Copilului doreşte să mulţumească 

Romtelecom şi Cosmote pentru asigurarea continuă a traficului gratuit pentru copii către 116 111, 

mulţumeşte pentru contribuţia adusă la desfăşurarea în mass media a acestui proiect partenerului 

Asociaţia Ovidiu Rom, mulţumeşte pentru transmiterea mesajului către părinţi şi copii protagoniştilor şi 

producătorilor materialelor de promovare Dana Deac, Andreea Marin Banică, Narcisa Cumpănă, Dan 

Bittman, Cabral, Damian Drăghici, Cristian Mungiu, Radu Muntean, Tudor Lucaciu, Oleg Mutu, Amarjit 

Sidhu, investitorilor Saatchi&Saatchi Romania, CNA, Unicef, TVR, Cinema Pro, Pro tv, Rompetrol, 

Castel Film, Multimedia Est, Kodak,Carrefour, Pepsi, Ringier Foundation, Athenee Palace Hilton şi nu în 

ultimul rând mulţumeşte tuturor canalelor mass media care au difuzat campania.  

 

116 111 este linia europeană de asistență pentru copii, gestionată în România de Asociația Telefonul 

Copilului și Romtelecom. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom și Cosmote. 

 

                                                 ........................................ 

 

    Asociaţia Telefonul Copilului este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, activă în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului. 7 zile din 7, între orele 08.00-20.00, Asociaţia Telefonul Copilului pune la 

dispoziţia copiilor şi părinţilor linia de asistenţă gratuită, unică la nivel european, 116 111, specializată în 

domeniul protecţiei copilului. Un număr total de 1.489.080 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia 

Telefonul Copilului în perioada 21 noiembrie 2001 – 15 septembrie 2009, iar dintre acestea au fost 

identificate 25.281 de cazuri valide. 

 


