REINVENT TRUST
CONCURS STUDENȚESC

În perioada 10 noiembrie – 15 decembrie 2020, Facultatea

În perioada 25 noiembrie – 13 decembrie 2020 se vor

de Drept (UB), Facultatea de Relații Economice

organiza pentru studenții participanți la concurs

Internaționale (ASE), Academia de Poliție Al. I. Cuza, cu

întâlniri tip webinar în care fiecare membru al

sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România

juriului prezintă conceptul de încredere în instituțiile

și al Asociației Centrul pentru Analize Strategice

fundamentale ale statului din perspectivă juridică,

organizează Concursul studențesc REINVENT TRUST.

economică și de securitate, având în vedere
apartenența României la Uniunea Europeană.

Concursul se adresează studenților din toți anii de studiu

La aceste întâlniri vor participa și experți invitați de

ai celor trei facultăți și urmărește să contribuie la

către membrii juriului.

înțelegerea trans- și interdisciplinară a fenomenului
încrederii în instituțiile statului, ca element esențial pentru
consolidarea democrației constituționale în context
European.
Studenții selectați pentru acest concurs vor lucra în
echipe mixte (un student de la Facultatea de Drept, un
student de la Facultatea de Relații Economice
Internaționale și un student de la Academia de Poliție Al. I.
Cuza).
Fiecare echipă mixtă va trebui să prezinte un program de
măsuri necesare pentru creșterea încrederii cetățenilor în
instituțiile fundamentale ale statului român, din
perspectiva apartenenței la Uniunea Europeană.
Măsurile vor viza în mod necesar o dimensiune

PREMII
Locul I - Un voucher pentru achiziționare cărți în
cuantum de 230 lei/student și întâlnire online cu
reprezentantul Comisiei Europene în România
Locul II - Un voucher pentru achiziționare cărți în
cuantum de 180 lei/student
Locul III - Un voucher pentru achiziționare cărți în
cuantum de 130 lei/student
Mențiune - Un voucher pentru achiziționare cărți în
cuantum de 80 lei/student

legislativă, o dimensiune economică și una de ordine și
siguranță publică.

Vezi programul concursului și regulamentul în
paginile următoare.

REINVENT TRUST
CONCURS STUDENȚESC
Calendar

10 noiembrie – 20 noiembrie

25 noiembrie – 13 decembrie

2020

2020

Trimiterea scrisorilor de intenție de către

Lucrul în echipe,

studenții interesați și selectarea

definitivarea programului de măsuri

studenților care vor participa la concurs (4

și transmiterea acestuia către juriu

pentru fiecare Facultate implicată în
Concurs)
Înscrierea se face online, folosind
formularul disponibil aici:

https://bit.ly/ReinventTrust
24 noiembrie 2020
Stabilirea echipelor de lucru mixte

15 decembrie 2020
Prezentarea
Prezentarea programelor
programelor de
de măsuri
măsuri
și
și stabilirea
stabilirea câștigătorilor
câștigătorilor
(locul
(locul I,I, II,
II, III
III și
și mențiune)
mențiune)

Ai întrebări? Trimite un email către organizatori:
ASE - Conf. univ. dr. Roxana Voicu-Dorobanțu:
roxana.voicu@rei.ase.ro
APAIC - Conf. univ. dr. Nicolae Grofu
nicu.grofu@gmail.com
UB - Lect. Univ. dr. Bogdan Dima

Vezi regulamentul în paginile următoare.

bogdan.dima@drept.unibuc.ro
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1.

Organizatorii concursului sunt:

Facultatea de Drept (UB),
Facultatea de Relații Economice Internaționale (ASE),
Academia de Poliție Al. I. Cuza,
cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și al Asociației Centrul pentru Analize
Strategice.
2.

Sunt organizate patru grupe, fiecare grupă fiind compusă din trei studenți, câte unul de la UB –

Facultatea de Drept, ASE – REI și Academia de Poliție Al. I. Cuza.
3.

Concursul se adresează studenților din toți anii de studiu ai facultăților organizatoare.

4.

Conținutul programului de măsuri:

(1) Fiecare grupă pregătește un program de măsuri pe care le consideră necesare pentru creșterea
încrederii cetățenilor în instituțiile fundamentale ale statului român, din perspectiva apartenenței la
Uniunea Europeană.
(2) Soluțiile propuse trebuie să vizeze aspecte conceptuale esențiale în domeniul juridic și economic și să
fie redactate sub formă unor propuneri de programe de măsuri guvernamentale care ar putea fi
cuprinse într-un ipotetic program de guvernare.
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4.

Conținutul programului de măsuri (continuare):

(3) Măsurile prezentate trebuie să vizeze în mod

(4) De asemenea, programele de măsuri

obligatoriu:

guvernamentale cuprind în mod obligatoriu:

- O dimensiune juridică (de ex., propuneri de modificări

- Prezentarea soluțiilor identificate și motivarea

ale legislației sau propuneri de implementarea prin

alegerii respectivelor soluții

mijloace legale a măsurilor considerate necesare pentru

- Un material video înregistrat (max. 3 minute)

creșterea încrederii în instituțiile fundamentale ale

pentru fiecare grupă în care se prezintă

statului din perspectiva priorităților Comisiei Europene ,

principalele soluții identificate și motivele

etc.)

pentru care au fost selectate respectivele soluții.
* Sunt apreciate prezentările originale,

- O dimensiune economică (de ex., măsuri de natură

inovative și inventive.

economică – investiții în domenii prioritare prin
utilizarea fondurilor europene destinate României prin

Important!

pachetul de relansare economică Next Generation EU,

Programul de măsuri propus de fiecare grupă

estimări costuri vs beneficii, implicațiile economice ale

trebuie să fie redactat având în vedere un

măsurilor, planuri de investiții, etc.)

concept unitar, care reflectă integrat și
armonios obiectivul de atins.

- O dimensiune de ordine și siguranță publică (de ex.,
măsuri de protejare a ordinii publice, de scădere a

5. Programele de măsuri sunt prezentate

criminalității și de asigurare a unui climat de liniște și

juriului și se dezbat într-o conferință online cu

siguranță, inclusiv prin raportare la Planul de acțiune

toți participanții, conform programului

pentru susținerea protejării spațiilor publice al UE , etc.)

prevăzut la pct. 6.
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6. Programul concursului se derulează după cum urmează:

●
●

Anunț concurs: 10 noiembrie 2020
Depunere scrisori de intenție din partea studenților interesați (în mod individual) – studenții

vor transmite tuturor membrilor juriului o scrisoare de intenție în care indică motivele pentru care
doresc să participe la acest concurs și ce înțelege fiecare prin sintagma „încrederea în instituțiile
fundamentale ale statului”, respectiv de ce este important pentru consolidarea democrației să existe
încredere între cetățeni și instituțiile statului: 10 - 20 noiembrie 2020.
Scrisoarea de intenție cuprinde și datele de contact (nume, facultate, mail instituțional și telefon). Datele
personale vor fi păstrate și utilizate doar în scopul derulării acestui concurs. Transmiterea scrisorii de
intenție reprezintă acordul persoanei pentru colectarea, păstrarea și utilizarea datelor cu caracter
personal doar în modalitățile prevăzute de lege și exclusiv în scopul derulării concursului.
Scrisorile de intenție se vor încărca de către studenții interesați folosind formularul:

https://bit.ly/ReinventTrust

●
●
●

Selectare 12 studenți (câte 4 din fiecare Facultate care participă la concurs): 21 noiembrie 2020
Anunț studenți selectați (prin e-mail): 22 noiembrie 2020
Mixer studenți: 24 noiembrie 2020, orele 18.00

Zoom call cu toți studenții care s-au înscris. Este detaliat conceptul concursului și se stabilește
componența grupelor în mod aleatoriu.

●

Redactarea programelor de măsuri: 25 noiembrie - 10 decembrie 2020

În această perioadă se organizează de către membrii juriului trei întâlniri tip webinar în care fiecare
membru al juriului prezintă conceptul de încredere în instituțiile fundamentale ale statului din
perspectivă juridică, economică și de securitate, având în vedere apartenența României la Uniunea
Europeană
La aceste întâlniri participă studenții înscriși în concurs, posibil și experți invitați ai membrilor juriului.

REINVENT TRUST
CONCURS STUDENȚESC
Regulament
Pagina 4 din 5

6. Programul concursului se derulează după cum urmează (continuare):

● Sesiune de întrebări și răspunsuri: 8 decembrie 2020, orele 18.00
Zoom call cu toți studenții care s-au înscris. Se discută ultimele detalii înainte de transmiterea
prezentărilor și a clipurilor video.

●

Finalizarea programului și a clipurilor video: 8-13 decembrie 2020

●

Transmiterea prezentărilor și a clipurilor video către juriu: 13 decembrie 2020, până la orele 24.00

●

Prezentarea live a programelor de măsuri în fața juriului și anunțarea câștigătorilor:

15 decembrie 2020 (orele 18.00)
Zoom call cu toți studenții care s-au înscris.

1.
(i)

Premiile concursului:
Locul I – voucher cărți în cuantum de 230 lei/student și întâlnire online cu reprezentantul

Comisiei Europene în România
(ii)

Locul II – voucher cărți în cuantum de 180 lei/student

(iii)

Locul III – voucher cărți în cuantum de 130 lei/student

(iv)

Mențiune - voucher cărți în cuantum de 80 lei/student

* Toți studenții participanți la concurs vor participa ca invitați la Conferința organizată conform pct. 9.
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7.

Membrii juriului:

Conf. univ. dr. Roxana Voicu - Dorobanțu – Facultatea de Relații Economice Internaționale (ASE)
Conf. univ. dr. Nicolae Grofu – Academia de Poliție Al. I. Cuza
Lect. univ. dr. Bogdan Dima – Facultatea de Drept (UB)
8.

Conferința „Digitalizare și guvernanță: cum se pot folosi noile tehnologii pentru optimizare

operațională la nivelul decidenților macroeconomici”:
(i) Distinct de prezentul concurs studențesc, în martie 2021, instituțiile de la pct. 1 vor organiza o
conferință online cu privire la digitalizarea administrației publice și optimizarea guvernanței în
administrația publică prin folosirea noilor tehnologii de tip blockchain și AI.
(ii) Dezbaterea va fi purtată conform regulii Chatham House.
(iii) Participanții sunt reprezentanți ai administrației publice naționale și locale (Guvern, ministere,
Autoritatea pentru Digitalizarea României, primari), autorități administrative autonome (BNR, Consiliul
Concurenței, etc.), parlamentari, precum și reprezentanți ai unor institute de cercetare relevante și ai
mediului privat (ofertanți de soluții de digitalizare).
(iv) Conferința va fi susținută prin Proiectul BLOCKS (blocks.ase.ro).
(v) Durata conferinței va fi de maxim trei ore.

