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COMUNICAT DE PRESĂ 

  

1 AN DE CAND COSMOTE ROMANIA SUSTINE 

DREPTUL COPILULUI DE A FI ASCULTAT LA 116 111 

 

La 1 an de la deschiderea traficului către “116 111” din rețeaua de telefonie mobilă 

COSMOTE Romania, Asociația Telefonul Copilului anunță extinderea semnificativă a 

furnizării serviciilor de consiliere către tot mai mulți copii din România. Numărul „116 111” 

este gestionat de Asociația Telefonul Copilului și ROMTELECOM, iar COSMOTE România 

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

gratuit din rețeaua proprie către serviciul care le este dedicat.   

  

      Colaborarea dintre Asociația Telefonul Copilului și COSMOTE Romania a început în iunie 

2009, fiind  prima de acest gen oferită de un furnizor de telefonie mobilă. Astfel, COSMOTE s-a 

alăturat cauzei “Telefonul Copilului”, devenind un susținător al drepturilor copilului, prin 

furnizarea traficului gratuit către 116 111 pentru toți copiii din România. De asemenea, serviciul 

Telefonul Copilului si Asociatia Telefonul Copilului sunt susținute financiar de 

ROMTELECOM de aproape zece ani, din perioada înființării. 

      Totodata, 116 111 apare menționat printre numerele predefinite memorate pe cartela 

telefonică COSMOTE, ceea ce contribuie atât la asigurarea unei mai bune vizibilități a 

serviciului, cât și la informarea clienților COSMOTE cu privire la existența acestui serviciu, în 

situația în care doresc să sesizeze un caz de încălcare a drepturilor copilului. Acest lucru se 

reflectă și în statistica referitoare la sursa informațională, oferită de baza de date a Asociației 

Telefonul Copilului (peste 2000 de cazuri semnalate).  

     Implicarea COSMOTE România nu s-a limitat însă, numai la asigurarea traficului de apeluri 

pentru numărul unic european 116 111. Compania și-a oferit suportul pentru Asociația Telefonul 

Copilului prin programul CSR “Mesaje de Iubire”, edițiile 2009 și 2010. Sumele donate prin 

programul CSR “Mesaje de Iubire” reprezintă o parte din veniturile strânse de COSMOTE din 

mesajele scrise trimise de clienții săi în noaptea de Anul Nou. 

     În ceea ce privește statistica oferită de baza de date a Asociației Telefonul Copilului în 

perioada 01 iunie 2009 – 01 iunie 2010, a fost inregistrat un număr de 5501 cazuri și reveniri din 



partea copiilor, parinților, cadrelor didactice si a rudelor, respectiv o crestere de 42% fata de 

perioada 1 iunie 2008 - 1 iunie 2009. 

     Principalele tipuri de cazuri sesizate au fost următoarele: abuz asupra copilului – 1202 cazuri, 

solicitări de consiliere juridică – 887 cazuri, consiliere psihologică – 616 cazuri. Forma de abuz 

intalnită cel mai des în activitatea de consiliere se referă la neglijare, urmată de molestarea fizica 

și exploatarea copilului prin muncă. Cele mai multe solicitări de consiliere juridică au fost 

încadrate în următoarele categorii: încredințarea copilului, obținerea unor drepturi precum 

alocația de stat, alocația familială complementară, alocația de susținere pentru familia 

monoparentală, venitul minim garantat. Din spectrul consilierii psihologice s-au evidențiat 

nevoia de comunicare a copilului, precum și neînțelegeri în familie, tulburări de comportament și 

tentative de suicid. Principalele cauze ale apelurilor înregistrate în această perioadă sunt 

reprezentate de sărăcie și lipsa locurilor de muncă a parinților, pe fondul crizei financiare. 

      Atât copiii cât și părinții, care au apelat 116 111 în număr mare, au apreciat posibilitatea 

accesării acestui serviciu în mod gratuit și de la telefonul mobil. 

 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. 


