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„Academia Română în dialog cu tinerii“ 

 

 

Academia Română a pus recent bazele unui Program de susținere a elevilor și studenților talentați, 

cu potențial cognitiv deosebit, ce are în vedere identificarea, stimularea și promovarea tinerilor cu 

rezultate școlare excepționale. Programul, intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii“, va fi 

coordonat de un grup de lucru alcătuit din membri ai Academiei Române și cadre didactice din 

învățământul superior. Direcțiile principale de acțiune ale acestui Program sunt: organizarea unui 

centru de studii pentru tinerii superdotați, organizarea școlilor de vară/iarnă anuale, acordarea de 

premii speciale, acordarea de burse elevilor performanți din medii defavorizate. 
 

Programul „Academia Română în dialog cu tinerii“ răspunde unei datorii morale pe care instituția 

noastră o are atât față de națiunea română, cât și față de numeroșii donatori care, de-a lungul 

timpului, au încredințat Academiei Române avutul lor, integral sau în parte, spre a fi utilizat în 

scopul progresului societății românești, una dintre direcțiile fundamentale fiind stimularea educației 

tinerei generații și valorificarea potențialului creativ al acesteia. 
 

După o fractură de decenii, în care Academiei Române i-au fost confiscate de către statul comunist 

toate bunurile, redobândite apoi cu greu și doar parțial, în zeci de procese în instanță, ne aflăm acum 

în situația de a putea constitui un fond special de finanțare și de a relua, pe noi coordonate, 

implicarea Academiei Române în valorificarea excelenței tinerilor români.  
 

Demersul nostru înlocuiește misiunea Centrului Național pentru Instruire Diferențiată, prevăzut în 

Legea 17/2007 și încă nefuncțional. Pentru identificarea și selecția elevilor performanți, Academia 

Română va face apel la datele deținute de inspectoratele școlare județene, unele având deja create 

centre de excelență pentru copiii supradotați. 
 

Astfel, pentru anul 2020, Academia Română a alocat deja Programului „Academia Română în 

dialog cu tinerii“, suma de 250.000 de lei din Fondul Recurent al Donatorilor, urmând să atragă și 

alte fonduri din sponsorizări. 
 

Academia Română propune tuturor doritorilor să se alăture demersului său de a dezvolta acest 

Program destinat tinerilor excepționali, pe care l-am proiectat consistent și durabil, astfel încât să 

contribuie la dezvoltarea unei noi generații de profesioniști și să încurajeze pe termen lung 

valorificarea în România a acestui potențial. Contribuțiile pot fi virate în unul din cele două conturi 

de mai jos, deschise de Fundația „Patrimoniu“ la Banca Comercială Română, Sucursala Unirea:  

Cont în lei: RO42 RNCB 0082 0476 5215 0001 

Cont în Euro: RO15 RNCB 0082 0476 5215 0002 
 

Prevederile unui parteneriat financiar strategic vor fi stipulate în contractul de sponsorizare, cu 

respectarea obiectivelor tuturor părților. Conform legislației în vigoare, anual va fi prezentat 

raportul de activitate al Programului.  
 

Suntem convinși că membrii societății românești și mediul economic vor aprecia oportunitatea 

implicării în acest Program sustenabil la nivel național, cu impact educațional asupra comunității.  
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