
  
 

 
Rezultatele Concursului „Olimpiada de Altruism” – Ediția 2021 

 
După deliberări intense, comisia de jurizare a Olimpiadei de Altrusim - Ediția 2021, a decis 

premianții concursului din anul acesta. Iată mesajul comisiei de jurizare: 
 

„În primul rând, am dori să menționăm că am fost de-a dreptul impresionați de gradul de 
maturitate cu care participanții au abordat tema ediției de anul acesta a concursului (cum arată o 
societate mai bună, mai dreaptă, mai coezivă și mai incluzivă și cum își pot aduce ei contribuția la 
dezvoltarea acestei societăți). Candidații au demonstrat o profunzime a gândirii și o sensibilitate 
sufletească deosebite, abordând subiecte diverse și pline de substanță privind semnificația unor 
concepte fundamentale (bine, rău, justiție, egalitate etc.) și rolul educației în clarificarea acestora, s-
au aplecat asupra unor aspecte privind protecția mediului și importanța unei vieți sustenabile, 
deopotrivă plină de grijă față de natură, dar și față de membrii societății aflați în situații de dificultate.  

Poate cel mai impresionat aspect dintre toate a fost faptul că elevii participanți la concurs au 
prezentat nu doar soluții concrete la provocările lumii contemporane, ci și modele de implicare 
personală în îmbunătățirea vieții sociale, experimentate chiar de ei, prin intermediul unor activități 
de voluntariat și acțiune civică. Dragi elevi, cu toții aveți adânca noastră apreciere pentru modurile 
frumoase și elegante în care se structurează personalitățile voastre, în plină dezvoltare!  

 
Fiind, însă, un concurs, ne-a revenit de asemenea dificila misiune de a realiza un clasament 

al candidaturilor primite. Iată, deci, premianții acestei ediții a „Olimpiadei de Altrusim”: 

 Premiul I: Peța Bianca-Florentina, elevă în clasa a XII-a la Liceul de Arte „I. Șt. Paulian”, 
din localitatea Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți  

 Premiul al II-lea: Darap Aurelia-Daniela, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Gh. 
Țițeica, din localitatea Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți 

 Premiul al III-lea: Tereche Bianca-Maria, elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic Dimitrie 
Filişanu, din localitatea Filiaşi, județul Dolj 

 Mențiune: Cotoară Dragoș Vasile, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Titu 
Maiorescu”, din localitatea Aiud, județul Alba 

 Mențiune: Toadere Raluca Iasmina, elevă în clasa a XII-a la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi, 
din localitatea Arad, județul Arad 

 Mențiune: Ceapoi Maria, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Ion Luca, din localitatea 
Vatra Dornei, județul Suceava 

 
Dragi participanți, vă mulțumim tuturor pentru interesul arătat provocării noastre!  
Vă încurajăm să continuați minunatele acțiuni de implicare în viața comunității și vă dorim și 

pe viitor multe satisfacții profesionale și personale!” 
 

De asemenea, dorim să vă anunțăm că, în perioada 1-4 iunie 2021, fiecare participant va 
primi pe e-mail diploma care atestă participarea sa la acest concurs. Ocupanții locurilor 1-3 vor fi 
contactați individual pentru a stabili cum vor proceda pentru a intra în posesia premiilor.  

 
Pentru orice detalii suplimentare referitoare la concurs și la rezultatele acestuia, nu ezitați să 

ne contactați la adresa de email elena.baciu@e-uvt.ro. 

 
 Vă dorim tuturor mult success la bac și vă așteptăm la admitere la specializarea #Asistență 
Socială! 
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