
 
ASOCIATIA TELEFONUL COPILULUI 

STR. DRUMUL TABEREI, NR. 41-43, SECTOR 6, BUCURESTI 

TEL / FAX: 021.413.00.11 

 

BUCUREȘTI, 12.11.2009 

 

CONSULTANȚII 116 111 DESPRE CAZURILE CARE I-AU 

IMPRESIONAT 

 

 

„Va sun pentru un grup de copii! Daca nu intervine cineva, acesti copii nu mai au nicio sansa!” 

 

......da, un grup de 16 copii, aveau intre 10 si 16 ani si nu au mers niciodata la scoala. Acesti 

copii locuiesc impreuna cu parintii lor in incinta unei ferme: 16 copii si 6 parinti in doar 2 

camere. Si-au petrecut copilaria in acea ferma, unde parintii lor sunt nevoiti sa lucreze. Nu au 

camere proprii, nu au apa curenta, nu au haine pe masura lor si nu au mers niciodata la scoala. 

Nu isi doresc calculatoare, jocuri sau alte lucruri pe care in mod normal copiii de varsta lor si le 

doresc. Ei isi doresc sa mearga la scoala, sa invete sa isi scrie corect propriile nume si sa aiba 

acte de identitate. Pentru ca aproape jumatate din acesti copii nu au acte de identitate…nu au un 

nume si pentru cei din jur ei nu exista. Am contactat de urgenta Protectia Copilului si 

Inspectoratul Scolar, iar in prezent s-au luat masuri pentru inregistrarea tardiva a copiilor care nu 

au acte de identitate si integrarea lor intr-o forma de invatamant. Ei vor putea sa invete sa scrie, 

sa citeasca, sa se exprime corect si stiu ca acum au o sansa, sansa de care ar fi trebuit sa 

beneficieze, insa, demult. 

 

(Loreta, consilier 116 111) 

 

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

Asociația Telefonul Copilului 

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. Apelul catre 116 111 este 

oferit gratuit de Romtelecom si Cosmote.  



 
ASOCIATIA TELEFONUL COPILULUI 

STR. DRUMUL TABEREI, NR. 41-43, SECTOR 6, BUCURESTI 

TEL / FAX: 021.413.00.11 

 

 

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

rugam 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.  
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