
 
 
 
 
 
Pe data de 8 februarie 2011 se va desfăşura “Ziua Siguranţei pe Internet 2011” (Safer 
Internet Day 2011), eveniment de anvergură europeană desfăşurat anual sub egida reţelei 
europene “INSAFE” - European Safer Internet Network, în cadrul programului Safer Internet 
Plus al Comisiei Europene.  
  
La nivel naţional, Consorţiul Sigur.info organizează competiţia cu tema “Este mai mult 
decât un joc, este viaţa ta” având ca scop principal conştientizarea de către copii şi tineri, 
dar şi de către părinţi, a implicaţiilor asociate activităţilor pe care cei mici le desfăşoară în 
mediul online. Prin acest concurs ne dorim o conştientizare şi o responsabilizare crescută 
atunci când vine vorba de activitatea online şi siguranţa folosirii tehnologiei comunicaţiei şi 
informaţiei, mai precis a Internet-ului şi a telefoniei mobile. 
  
Competiţia se adresează copiilor şi adolescenţilor încadraţi în următoarele grupe educative: 
clasele I-IV, clasele V-VIII, clasele IX-XII, fiind deschisă şcolilor, cluburilor de tineret, 
cluburilor de instruire-training etc. Copiii şi tinerii pot participa cu proiecte multimedia în care 
vor ilustra legăturile dintre viaţa reală şi cea virtuală precum şi implicaţiile pe care experienţele 
online le pot avea asupra activităţii de dincolo de monitor.  Copiii şi tinerii vor lucra individual 
sau în echipe de până la trei membri şi, având în vedere importanţa unei comunicări deschise 
între copii şi adulţi, încurajăm coordonarea echipelor de către un adult: părinte, învăţător sau 
profesor. Data limita la care se pot transmite proiectele este 26 Ianuarie 2011. Echipele 
câştigătoare vor fi premiate în cadrul unei festivităţi organizate pe data de 8 februarie 2011 în 
Bucureşti. Regulamentul complet al competiţiei poate fi consultat la adresa 
http://www.sigur.info/index.php?/sid2011/ziua-sigurantei-pe-internet/criterii-de-
jurizare.html 
  
Pentru mai multe informaţii, ne puteţi contacta la telefon/fax. 021.311.75.96  
e-mail: irina.nicolai@salvaticopiii.ro 
persoana de contact: Irina Nicolai.  
 

 
 
Salvati Copiii Romania este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, non-profit, care promoveaza din 1990 drepturile copilului in Romania, in 
acord cu Conventia Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Este membra a Salvati Copiii International, cea mai mare organizatie independenta 
din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 29 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari. 
 


