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Ambasada Americana ii premiaza pe castigatorii conc ursului  
de eseuri in limba engleza pentru elevi 

“CARE ESTE ROLUL MEU IN PROTEJAREA DREPTURILOR OMUL UI?” 
 

 

In data de 25 aprilie, profesori si elevi de liceu, diplomati americani, voluntari Peace Corps, 
bursieri Fulbright, si profesori de engleza s-au renunit la Ambasada Americana pentru a-i felicita 
pe castigatorii concursului de eseuri “Care este rolul meu in protejarea drepturilor omului?” 
 
Concursul a fost lansat in 24 ianuarie, pentru a marca implinirea a 64 de ani de la proclamarea 
de catre ONU a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului. Ambasada a primit 417 eseuri de la 
36 licee si colegii din Bucuresti. Colegiul National „Iulia Hasdeu” si Colegiul National de 
Informatica „Tudor Vianu” au avut cea mai mare participare (37 de elevi fiecare), urmate de 
Colegiul National „Matei Basarab” (34 de elevi) si de Colegiul National Bilingv „George Cosbuc” 
(33 de elevi). Eseurile au fost evaluate din punct de vedere al stilului si al continutului de un juriu 
compus din cetateni americani din cadrul Misiunii Diplomatice a SUA in Romania si profesori de 
engleza romani din tara. 
 
In deschiderea ceremoniei de premiere, Duane Butcher, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei 
SUA la Bucuresti, i-a felicitat pe toti participantii si i-a incurajat sa participe si pe viitor la acest tip 
de competitii. 
 
Emanuel Alecsandru Papagheorghiu, Director Executiv in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, 
si Giovana Soare, Director de Comunicare si Resurse Umane in cadrul companiei Apa Nova au 
adresat de asemenea cateva cuvinte celor prezenti si le-au inmanat elevilor finalisti cadouri de 
apreciere. 
 
Premiile pentru ocupantii locurilor I, II si III, si anume un laptop Compaq, si doua aparate foto 
digitale, au fost oferite de catre Ambasada S.U.A. 
 
Cei treizeci de finalisti sunt: 
 
Antonius Cezar HEGYES – Liceul International de Informatica 
Theodor-Ioan CIMPEANU – Liceul Teoretic “A.I. Cuza”  
Rucsandra DICULESCU – Colegiul National “Gheorghe Lazar” 
Bianca Alessandra BANICA – Colegiul National “Sfantul Sava”  
Andreea-Cristina TANASCU – Colegiul National “Elena Cuza”  
Gruia DIMCEA – Colegiul National “Gheorghe Sincai”  
Andreea Alessandra VASILE – Colegiul National “Iulia Hasdeu”  
Andreea-Dorina CIOBANU – Colegiul National “Gheorghe Sincai”  
Anne-Marie GRIGORESCU – Colegiul National “Gheorghe Lazar”  
Mihai SINGEORZAN – Colegiul National “Iulia Hasdeu”  
Oana-Gabriela TEIRAU – Colegiul National “Ion Creanga”  
Mihnea CRACIUNESCU – Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu”  
Trina Andra ZADOROJNAI – Colegiul National “Gheorghe Lazar”  
Ioana CRISTOCEA – Colegiul National Bilingv “George Cosbuc”  
Marie Irene CALINOIU – Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu”  
Sabina Andreea COSTACHE – Colegiul National “Ion Creanga”  
Luta Alexandra GHEORGHE – Colegiul National “I.L. Caragiale”  
Raluca Andreea POPESCU – Colegiul National Bilingv “George Cosbuc”  
Petra Teodora LAVRIG – Colegiul National “Spiru Haret”  
Simona-Alexandra CIMPOERU – Colegiul National “Grigore Moisil”  
Iulia Maria DINES – Colegiul National “Gheorghe Lazar”  
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Nicoleta Alice BLEIU – Colegiul National “Matei Basarab”  
Maria-Irina VISOIU – Colegiul National “Spiru Haret”  
Alexia ERAM – Liceul Francez “Anne de Noailles”  
Tudor Anton PAIS – Liceul Francez “Anne de Noailles”  
George Mihail MANDRES – Colegiul National “Sfantul Sava”  
Iulia ANDREI – Colegiul National “Sfantul Sava”  
Andreea TARTACUTA – Liceul Teoretic “George Calinescu”  
Ioana Elena VLAS – Colegiul National “Sfantul Sava”  
Ana-Maria Ioana ENACHE – Scoala Superioara Comerciala “Nicolae Kretzulescu”  
 
Cei trei castigatori sunt:  
 
Locul I: 
Ioana CRISTOCEA  
Colegiul National Bilingv „George Cosbuc”, Clasa: X  
Titlul eseului:  (Fara titlu)  
 
In eseul sau scris intr-un stil deosebit de sensibil, dra Cristocea sustine faptul ca secolul 21, desi 
este un secol de mari schimbari si progrese, este in acelasi timp un secol in care drepturile 
omului nu sunt respectate. Iata de ce, ea crede ca este important ca oamenii care sunt abuzati 
sau cei ale caror drepturi n-au fost respectate sa aiba o voce. Dar, chiar mai important, oamenii 
ar trebui sa stie despre aceste probleme si sa constientizeze ca trebuie sa isi ridice vocile si sa 
lupte pentru protejarea drepturilor omului. 
 
„In concluzie, ceea ce este cu adevarat important este sa stim. A sti inseamna a-ti pasa, a-ti 
pasa inseamna a impartasi cunostinte, a impartasi cunostinte inseamna a trage un semnal de 
alarma, iar acest semnal de alarma conduce la a avea o voce: o voce colectiva, puternica si 
responsabila care se poate ridica precum un monstru si poate infrange mentatlitatile traditionale 
si violarea drepturilor. Unii pot inchide ochii si pot ignora acest lucru. Eu am ales sa nu.” 
 
Locul II: 
Bianca Alessandra BANICA  
Colegiul National „Sf. Sava”, Clasa: X 
Titlul eseului: (Fara titlu)  
 
Eseul drei Banica, scris sub forma unei scrisori adresate “tinerilor eroici obisnuiti” este o oda 
inchinata acelor tineri care au ales sa ia atitudine in favoarea oamenilor ale caror drepturi nu sunt 
respectate. Scrisoarea este dedicata acelor tineri care fac tot ce le este in putinta pentru a 
proteja drepturile omului. 
 
“Aceasta este pentru voi. Pentru toti tinerii care nu numai ca traiesc si ii lasa si pe altii sa 
traiasca, dar fac tot ce le sta in putere pentru a proteja drepturile omului: Multumesc! Multumesc 
pentru ca faceti aceasta lume un loc mai bun si mai sigur de trait; multumesc pentru ca faceti 
viata mai usor de trait. Multumesc pentru ca sunteti acei tineri eroi de fiecare zi care, in mod 
activ, salvati societatea noastra de la inecul in valurile abundente de ignoranta, subjugare 
individuala si poate chiar sinucidere colectiva.” 
 
Locul III: 
Tudor Anton PAIS  
Liceul Francez „Anne de Noailles”, Clasa: X 
Titlul eseului: The ON/OFF Button for Human Rights 
 
Eseul dlui Pais arata faptul ca, mai intai, tu, ca individ, ar trebui sa-ti schimbi atitudinea fata de 
drepturile omului si protejarea lor, iar in al doilea rand, ar trebui sa impartasesti oamenilor 
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informatia legata de abuzurile asupra drepturilor omului si sa le schimbi modul de a actiona de la 
a fi pasivi la a trece la actiune. 
 
„Ca elev, cred ca acestea sunt principalele puncte care trebuie atinse atunci cand tratezi 
problema drepturilor omului, dar placa turnanta pentru fiecare dintre noi ar fi sa realizam o 
schimbare in interiorul nostru. Este greu, recunosc, dar eu unul, gasesc multa putere in cuvintele 
intelepte ale lui Gandhi:”Orice ai face va fi nesemnificativ, dar este foarte important sa il faci.” 
 
 
 
Eseurile celor trei castigatori pot fi citite si pe paginile de internet de mai jos:  
 
 
Website-ul Ambasadei SUA la Bucuresti 
http://romania.usembassy.gov/hrd.html/ 

 
 
 
Primaria Municipiului Bucuresti  
http://www.pmb.ro/ 

 
 
 
 
Apa Nova  
http://www.apanovabucuresti.ro/  

 


