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În perioada 10 noiembrie – 15 decembrie 2020 s-a desfășurat concursul studențesc 
REINVENT TRUST – reinventarea încrederii în instituțiile statului ca stat membru al Uniunii 
Europene.  

Concursul a fost organizat de Asociatia Centrul pentru Analize Strategice, în parteneriat 
cu Facultatea de Drept (Universitatea din București - UB), Academia de Politie „Alexandru Ioan 
Cuza” și Facultatea de Relații Internaționale (Academia de Studii Economice - ASE), cu sprijinul 
Reprezentanței Comisiei Europene în România. 

În cadrul acestui concurs, echipele de studenți au construit un set de măsuri care ar putea 
fi integrate într-un ipotetic program de guvernare, al căror scop fundamental era reconstrucția 
încrederii dintre stat și cetățean. Toate măsurile propuse de fiecare echipă trebuiau integrate 
într-un concept unitar și, în mod obligatoriu, trebuiau să cuprindă trei dimensiuni: o dimensiunea 
juridică, o dimensiunea economică și o dimensiune de ordine și siguranță publică.  

La concurs s-au înscris 36 de studenți de la cele trei Facultăți și au fost selectați 12. 
Ulterior, au fost formate echipe mixte cu trei studenți: un student de la Facultatea de Drept - UB, 
un student de la Academia de Poliție și un student de la Facultatea de Relații Internaționale - ASE.   

Volumul de muncă depus de studenți, dar mai ales viziunea coerentă și pragmatică pe 
care o au despre România - stat european și despre viitorul acestei țări sunt impresionante. Multe 
dintre măsurile formulate ar putea sta la loc de cinste în orice program de guvernare al oricărui 
guvern democratic.  

Premiile acordate au constat în vouchere cadou pentru achiziționarea de cărți. În plus, 
echipa câștigătoare (Artiom Radu – UB, Ecaterina Stroea - ASE si Anamaria Teglaș - Academia de 
Politie) a fost primită într-o vizită virtuală de lucru la Reprezentanța Comisiei Europene în 
România, în data de 22 decembrie 2020. Ne-am întâlnit cu Istvan JAKAB, șeful interimar al 
Reprezentanței Comisiei Europene în România, Monica Loloiu, consilier politic și Laura Radu, 
asistent.   

La această întâlnire am discutat despre prioritățile Comisiei Europene (Tranziția VERDE, 
Tranziția DIGITALĂ și dimensiunea SOCIALĂ), despre ce trebuie să cuprindă în mod necesar un 
Plan Național de Redresare și Reziliență inteligent și, nu în ultimul rând, despre strategia de 
vaccinare la nivelul Uniunii Europene.  

Merită felicitări toți studenții care au participat la acest concurs. Cu siguranță, activitățile 
desfășurate pe parcursul ultimei luni au reprezentat o experiență practică necesară pentru a 
dezvolta competențe utile în profesiile pe care le vor urma.  

Prima ediție a acestui concurs studențesc diferit și inedit va fi urmată anul viitor de o nouă 
ediție, pe care o vom organiza tot împreună cu partenerii noștri instituționali.  

Echipa coordonatoare a concursului a fost formată din:  conf. univ. dr. Roxana Voicu 
Dorobanțu (Facultatea de Relații Internaționale – ASE), conf. univ. dr. Nicolae Grofu (Academia 
de Poliția „Alexandru Ioan Cuza”) și lect. univ. dr. Bogdan Dima (Facultatea de Drept – UB).  


