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Alex are 17 ani si este elev in clasa a XI-a la Colegiul National Grigore Moisil din Urziceni.  
Are rezultate foarte bune la invatatura.  
A fost inscris in sponsorship pana la 14 ani si a benficiat de activitati de socializare si 
educatie non-formala la Clubul Copiilor din Jilavele.   
De anul trecut a devenit voluntar World Vision si se implica in toate activitatile Consiliului 
Copiilor de la nivel de ADP si a fost ales de colegii lui din Consiliu sa le reprezinte vocea la 
nivel national.   
A organizat si moderat impreuna cu alti voluntari (copii) doua dezbateri publice in care 

autoritati locale si tineri au fost pusi in dialog pentru a incerca rezolvarea unor probleme 

stringente de la nivelul comunitar. 

 

Stimaţi lideri mondiali,  

Deşi am doar 17 ani, simt o puternică legătură între mine şi ţara mea. Văd viaţa în roşu, 

galben şi albastru, mă bucur pentru realizările României şi mă întristez când văd lipsurile sale, 

iar pentru mine este un privilegiu să vă pot împărtăşi opiniile mele. 

În rândurile ce vor urma am ales să vă vorbesc despre un drept al copilului, dreptul de a se 

bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de îngrijire 

medicală.  

De ce am ales să vorbesc despre copii?  

Pentru că sunt un grup vulnerabil, dar mai ales pentru că reprezintă viitorul ţării, al Europei, al 

planetei. De asemenea, copiii sunt oglinda adulţilor, sunt niste flori care trebuie udate cu 

dragoste, gânduri bune şi protejate pentru a înflori şi pentru a da un nou aspect întregii lumi.  

De ce am optat pentru susţinerea acestui drept? 

Deşi respectarea tuturor drepturilor are importanţă majoră în dezvoltarea armonioasă a unui 

copil consider că dreptul menţionat mai sus reprezintă o temelie pentru toate celelalte, un 

drept fără de care toate celelalte sunt inutile.  

Acum ceva timp eram optimist şi bucuros vazând că sistemul medical este în plină 

ascensiune, dar acesta nu doar stagnează ci şi involuează.  

În ţara din Uniunea Europeană care acordă cel mai mic buget pe cap de locuitor pentru 

sănătate, consider că măcar copiii ar trebui să fie trataţi preferenţial.  

Amalgamul de probleme din sistemul medical românesc are drept consecinţă slaba dezvoltare 

şi infrastructură. Acest lucru este foarte vizibil în mediul rural unde o suplimentare a cadrelor 

medicale ar fi esenţială. 

Pentru mine reprezintă o durere enormă să văd copii care, în România secolului XXI sfârşesc 

sau suferă drame iremediabile din cauza subdezvoltării unui sistem atât de important pentru 

menţinerea vieţii. 



Este nefiresc să vezi oameni care îşi termină viaţa înainte de o începe. Ar trebui o mobilizare 

şi o conştientizare la nivel naţional a priorităţilor. Nu putem pune autostrăzile, de exemplu, 

înaintea sănătăţii.  

Cu încredere şi speranţă, 

Vlad Alexandru 

Judeţul Ialomiţa 


