
                                                                                              
 

Bucureşti, 18 noiembrie 2010 

 

Asociația Telefonul Copilului și Romtelecom,  
la aniversarea a 9 ani alături de copiii din România 

 

Anul 2010 marchează aniversarea a noua ani de colaborare dintre Asociația Telefonul Copilului și 

Romtelecom, cel mai fidel și longeviv parteneriat dintre o companie și o organizație neguvernamentală 

din Romania. Cu sprijinul Romtelecom, aniversarea se desfășoară printr-o campanie cu totul specială 

dedicată copiilor, intitulată “Telefonul Copilului – prin ochii tăi”. 

Telefonul Copilului - prin ochii tăi și-a propus să apropie și mai mult copiii de linia telefonică 

dedicată, pentru a identifica nevoile lor și așteptările pe care le au din partea consultanților 116 111. 

Participarea copiilor este o componentă esențială în organizarea și funcționarea serviciului Telefonul 

Copilului 116 111, și de această dată Consiliul Național al Elevilor fiind partener asociat în acest 

proiect.  

Prima etapă a campaniei a avut loc în perioada 15 octombrie  - 15 noiembrie, când orice copil 

din România a avut posibilitatea de a transmite în scris dorințele și așteptările sale de la Telefonul 

Copilului 116 111, sub forma unei scrisori. În urma tragerii la sorți, care a avut loc la data de 15 

noiembrie, 5 dintre acești copii, fiecare împreună cu unul dintre părinți, vor vizita în acest week-end 

centrul de apel 116 111 și îi vor cunoaște pe consultanți.   

Copiii câștigători sunt: Mlesnita Cosmin (Suceava), Bobric Simona Ionela (Neamț), 

Diaconescu Bianca Gabriela (Vaslui), Preda Florentina Denisa (Giurgiu), Macoveanu Octavian 

(București). Copiii vor beneficia și de un cadou surpriză, constând în activități recreative organizate 

special pentru ei în acest weekend, în București. Toți ceilalți copii care au trimis scrisori vor primi un set 

de rechizite și o insignă personalizată cu „Telefonul Copilului”. 

 “Pentru Asociația Telefonul Copilului, Romtelecom reprezintă garanția faptului că în orice 

situație dificilă în care un copil se poate afla la un moment dat, el va putea să contacteze gratuit serviciul 

care îi este dedicat, 116 111. Este o certitudine, o misiune pe care nu am fi reușit niciodată să o 

îndeplinim fără a avea alături de noi o companie responsabilă precum Romtelecom, o companie care și-

a asumat alături de noi statutul de părinte pentru sute de mii de copii, de-a lungul a nouă ani de 

parteneriat cu Asociația Telefonul Copilului”,  declară Cătălina Florea,  Director Executiv, Asociația 

Telefonul Copilului. 

“Prin proiectele dezvoltate împreună cu Telefonul Copilului am reușit să creștem gradul de 

conștientizare a publicului asupra problemelor majore pe care le au copiii din Romania, prin 

promovarea protecției drepturilor acestora și prin programe de responsabilizare a  părinților în relația cu 

proprii lor copii. Abilitatea de a comunica este cel mai important element în construirea unei relații, iar 

investind în  relația copii-părinți, ne implicăm de fapt într-un viitor mai sănătos”, declară Cristina 

Popescu, Director Relații Publice,  Romtelecom. 

Peste un milion și jumătate de apeluri gratuite, peste 10 campanii de promovare a drepturilor 

copilului, implementarea liniei europene de asistență pentru copii, un centru de apel pus la dispoziția 

organizației în vederea derulării activității serviciului de informare și consiliere, sprijin material și  



                                                                                              
 

financiar sunt reușite care reprezintă un bilanț semnificativ al colaborării dintre Romtelecom și 

Asociația Telefonul Copilului. De-a lungul celor noua ani de parteneriat, cele doua instituții și-au pus 

eforturile în slujba copiilor victime ale abuzului fizic, sexual, emoțional, a celor exploatați prin muncă 

sau cerșetorie, neglijați de către cei care ar fi trebuit să îi îngrijească. Nu în ultimul rând, copiii au 

beneficiat de consiliere psihologică, în urma traumelor emoționale suferite sau a lipsei de comunicare. 

Urmăriți-ne pe website-ul www.telefonulcopilului.ro și pe pagina Facebook a organizației, unde 

vom prezenta în timp real aniversarea noastră alături de copii, care va avea loc în acest week-end.  

116 111 este linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia 

Telefonul Copilului şi Romtelecom. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote. 
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Asociaţia Telefonul Copilului   www.telefonulcopilului.ro   

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 

raspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111. Un număr total de 1.529.165 de apeluri a fost 

înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului în perioada 21 noiembrie 2001 – 31 octombrie 2010, iar 

29.246 de cazuri au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. 

Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne 

contactaţi la numerele de telefon: 021 413 00 11 / 0740 111 468, adresa de e-mail 

telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro  

 

 

http://www.telefonulcopilului.ro/
http://www.telefonulcopilului.ro/

