
Postare post-eveniment:  
 
În vederea participării la concursul național @Ora de Net „Cetățenia digitală. Drepturi și 

responsabilități pe Internet privind datele personale.” – ediția 2018, Colegiul 

Naţional "CAROL I" a organizat evenimentul - dezbatere publică- < BIBLIOTECA VIE - " 

Drepturi și responsabilități privind datelor cu caracter personal în era digitală. 

Hiperconectivitatea Online - Pro și Contra">. Aceasta a avut loc luni, 26. martie. 2018, 

ora 12.00 la sediul: Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" str. M. Kogalniceanu nr.9, 

Craiova, Dolj și a reunit 80 de reprezentanți ai [grupurile țintă invitate la eveniment: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Dolj, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consilie Antidrog Dolj, Direcţia Judeţeană de Sănătate Dolj, Direcţia Judeţeană pentru Sport 

şi Tineret Dolj, Muzeul Olteniei, O.N.G. –urile, Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, 

blogger şi vloggeri din Dolj, cat si cadrelor didactice, părițtilor și elevilor de la Colegiul 

Național "CAROL I". Au fost trimise communicate de presă la televiziunile, radiourile şi presa 

liberă locală cât şi invitaţii bloggerilor şi vloggerilor din Dolj].  

În cadrul acestuia, au fost dezbătute aspecte legate de tipurile de date personale, modul de 

interacțiune online și implicațiile comerciale ale colectării de date. Totodată, a fost promovată 

linia de informare și consiliere privind siguranța pe internet a copiilor, ctrl_AJUTOR, coordonat 

de Organizația Salvați Copiii și disponibilă gratuit prin intermediul platformei www.oradenet.ro.  

Discuțiile au avut scopul de a crește nivelul de informare a copiilor, părinților și cadrele 

didactice cu privire la drepturile și responsabilitățile pe Internet privind datele personale. 

Acest eveniment a fost organizat de elevii clasei a XI-a D de la Colegiul Național "CAROL I", 

coordonaţi de doamna profesor coordonator, diriginte Carmen Georgescu – Bărţăgui din cadrul 

Colegiului Naţional "CAROL I", Craiova, Dolj.  

Informațiile pe care le-au primit pe parcursul activității au avut un mare impact asupra 

elevilor, mai ales datele statistice furnizate, informarea si comunicarea la acest eveniment pentru 

securizarea datelor personale în mediul online.  

Un rol important în desfășurarea activității l-a avut intervenția persoanelor abilitate prin 

reprezentanți ai instituțiilor invitate și parteneri la proiect: Comisar șef de Poliție din cadrul 

I.P.J.Dolj,  d-na Stanca GIUCĂ, Subinspector de Poliție, d-ul Laurențiu  DICĂ de la Brigada de 

Combatere a Criminalității Organizate Craiova,   Inspector de Specialitate Prevenirea, d-na Iulia 

DASCĂLU din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consilie Antidrog Dolj, Director 

executive din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Dolj, d-ul 

Florin STANCU, Consilier Tineret D-na Diana NEAMȚU din cadrul D.J.T.S Dolj, d-na dr. 

Cristina CIOVICĂ, medicina școlară din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dolj, Vloggeri - 

http://www.oradenet.ro/
http://www.oradenet.ro/
https://caplimpede.ro/tag/brigada-de-combatere-a-criminalitatii-organizate-craiova/
https://caplimpede.ro/tag/brigada-de-combatere-a-criminalitatii-organizate-craiova/


Ovidiu PĂTRAȘCU și Marius NICOLAE, , Inginer software în IT, tehnologia Angular, C#, Sql 

Server d-ul Denis BLEJAN, Asociația Allons-y (ONG) Președinte d-na Camelia DUMITRACHE. 

 
Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina: 

1. http://comunicatedepresa.aman.ro/2018/03/25/dezbatere-publica-la-aman/ 

2.http://www.cvlpress.ro/29.ol-i-din-craiova-participant-la-un-concurs-national-pentru-

apararea-drepturilor-copilului-pe-internet///www.cvlpress.ro/29.03.2018/colegiul- 

3. http://www.oltenasul.ro/biblioteca-vie-hiperconectivitatea-online-pro-si-contra-protectia-

datelor-personale-si-a-vietii-private-in-era-digitala/ 

4. http://www.cvlpress.ro/27.03.2018/craiova-elevii-de-la-carol-i-au-organizat-evenimentul-

biblioteca-vie-datele-cu-caracter-personal-si-viata-privata-in-era-digitala-hiperconectivitatea-

online-pro-si-contra/ 

5. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/03/25/comunicat-de-presa-biblioteca-

judeteana-alexandru-si-aristia-aman-dolj-14-16-26 

6. http://www.horion.ro/biblioteca-vie-datele-cu-caracter-personal-si-viata-privata-era-

digitala-hiperconectivitatea-online-pro-si-contra-eveniment-organizat-de-colegiul-national-

carol/ 

7. http://www.lupamea.ro/actualitate/dezbatere-publica-la-aman/ 

8.https://www.facebook.com/search/top/?q=colegiul%20na%C5%A3ional%20%22carol%20i%

22%20craiova 

9. https://www.youtube.com/watch?v=0RUyIEm7ftc&t=202s 

10. https://www.facebook.com/OvvyFIFA/?hc_ref=ARTMKqiRSPTAMBO-

1QyAPdXjV65hh8lCYooe5ns77vfGcPjZVVP0NjuJkDgZMSuJK3M 

11. http://www.cvlpress.ro/25.03.2018/ora-de-net-cu-elevi-de-la-colegiul-national-carol-i/ 

12. https://www.youtube.com/watch?v=0RUyIEm7ftc&t=202s 

13. http://www.gds.ro/Local/Dolj/2018-03-26/1040788/ 

 

 

 
#SID2018, #OraDeNet, #DatePersonale, #ParereataGDPR, #ItStartsWithUs. 
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