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Vă trimitem acest mesaj ca urmare a colaborării dvs. îndelungate cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Satu Mare. 

 

Apreciem timpul dvs. aşa că vă menționăm doar că România este una dintre țările în care copiii 

întâlnesc cel mai des probleme pe net şi vrem să vă invităm pentru a contribui împreună la 

reducerea acestor cazuri. 

  

Câteva date de interes ar fi că micii utilizatori şi tinerii postează pe reţele de socializare date 

personale sensibile: poze în care se distinge clar faţa copilului (81%), numele de familie (61%), 

numele şcolii la care învaţă (59%) şi vârsta corectă (47%). Mai mult, 16% dintre copii afirmă că 

au publicat pe profilul lor adresa de acasă şi 10% chiar şi numărul de telefon. De multe ori, 

motivul din spatele situaţiilor neplăcute este lipsa de informare a utilizatorilor de Internet. 

 

Pe parcursul lunii mai, echipa Ora de Net din cadrul Organizaţiei Salvaţi Copiii, în strânsă 

colaborare cu Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Protecția 

Copilului și Adopție și Inspectoratul General al Poliției Române a organizat o serie de 

seminarii regionale unde a adus impreună specialişti, reprezentanţi judeţeni ai acestor instituţii, 

cu scopul de a forma echipe locale inter-disciplinare care să contribuie la creşterea nivelului de 

informare cu privire la modalităţile optime de prevenire şi combatere a abuzurilor suferite de 

copii în mediul online. 

  

Drept urmare, echipa locală de specialişti din judeţul Satu Mare vă invită să vă alăturați şi dvs. 

demersului şi să susţineţi acţiunile noastre de informare şi conştientizare, prin promovarea 

acestora publicului căruia vă adresaţi.  

   

Pentru a vă oferi mai multe informaţii despre proiectele pe care le vom implementa la nivel local, 

vom organiza evenimentul: Împreună pentru siguranța online a copiilor. Acesta va avea loc în 

data de 5 iunie 2018, ora 14.00, la sediul Colegiului Naţional “loan Slavici” Satu Mare. 

 

Întâlnirea îşi propune să aducă împreună peste 50 de reprezentanţi printre care: cadre didactice, 

consilieri şcolari, asistenţi sociali, poliţişti, specialişti, jurnalişti, facilitând astfel dezbaterea şi 

implicarea la nivel local pe teme legate de siguranţa copiilor pe Internet. 
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Conţinutul acestei acţiuni locale nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a echipei Ora de 

Net însă urmează abordarea care vizează siguranţa online propusă de Organizaţia Salvaţi Copiii. 

Mai multe detalii despre programul european menţionat sunt disponibile pe platforma 

www.oradenet.ro. 

 

Participarea dvs. şi a altor reprezentanţi media este importantă în reuşita iniţiativei şi ne-am 

bucura să vă avem alături.  

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

Nume persoană de contact – inspector şcolar Claudia CZIPROK 

Email: clcziprok@yahoo.com 

Telefon: 0740 173 055 
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