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Către unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj 
În atenţia doamnei/ domnului director 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

Academia Română lansează apelul de înscriere la burse pentru elevii performanţi în cadrul 

Programului Academia Română În dialog cu tinerii. 

Una dintre direcţiile prioritare ale programului Academia Română în dialog cu tinerii o 

constituie acordarea de burse elevilor cu potenţial cognitiv deosebit, concretizat în rezultate 

şcolare excepţionale, dar care nu au posibilităţi materiale necesare asigurării finalizarii studiilor. 

Vă transmitem ataşat Apelul de Înscriere la burse pentru elevii performanţi cu rugămintea 

de a disemina aceste informaţii elevilor din unitatea dumneavoastră de învăţământ. 

Inspector Şcolar General, 
· Alexandru ION

Inspectori şcolari, 
Prof. Nicoleta LIŢOIU 

Prof. dr. Gabriel FLORIAN 



ACADEMIA ROMÂNĂ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
Domnului Prof. Daniel Alexandru ION, Inspector şcolar general 

APEL 
de înscriere la burse pentru elevii performanţi 

Stimate domnule inspector şcolar general, 

Academia Română a pus recent bazele unui Program intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii", care 
vizează susţinerea elevilor talentaţi, cu potenţial cognitiv deosebit. Între direcţiile principale de acţiune ale 
acestui Program se află acordarea de burse elevilor performanţi, cu rezultate şcolare excepţionale, care trăiesc 
în medii defavorizate, cu deosebire spaţiul rural. În anul 2023 vor fi acordate l O burse în valoare de 1 OOO de 
lei lunar. 

Academia Română face apel la dumneavoastră de a implica Inspectoratul dumneavoastră în identificarea 
elevilor supradotaţi şi/sau cu rezultate de excepţie, care au nevoie de sprijin financiar pentru continuarea 
studiilor la nivel de excelenţă. 

Criteriile de selecţie sunt: 
rezultate performante la concursuri şi olimpiade şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale 
rezultate şcolare excelente (media anuală cel puţin 9.50) 
venitul per membru al familiei sub nivelul mediu naţional 
interval de şcolarizare: clasele IX-XII şi, pentru cazuri excepţionale, clasa a VIII-a 

Rugăm deci să transmiteţi către unităţile de învăţământ aflate în coordonarea Inspectoratului informarea de 
mai sus, cu menţiunea că elevii care îndeplinesc toate criteriile pot transmite dosarele de candidatură astfel: 

electronic, la adresa cancelaria@acad.ro sau georgeta.stanciu@acad.ro 
sau prin poştă, la adresa 

Academia Română - Direcţia Cancelarie 
Programul „ Academia Română în dialog cu tinerii" 
Calea Victoriei, nr. 125, Bucureşti, sector 1, cod 010071 

Dosarele de candidatură trebuie transmise până la data de 15.03.2023 şi trebuie să cuprindă: 
o scurtă scrisoare motivaţională a elevului aplicant
copii după diplomele care certifică rezultatele obţinute la olimpiadele judeţene, naţionale şi/sau
internaţionale
un document din care să reiasă situaţia şcolară din ultimii doi ani emis de unitatea şcolară
o declaraţie pe proprie răspundere din partea susţinătorului legal care să ateste situaţia materială

Suntem convinşi că veţi aprecia oportunitatea implicării Inspectoratului dumneavoastră în acest Program 
sustenabil la nivel naţional, cu impact asupra întregii societăţii. 

Acad. Ioan-Aurel Pop 

Preşedintele Academiei Române 
Acad. Ioan 

Secretar General 
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