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Principele Radu a acordat bursele "Regele Carol I" şi "Regina Elisabeta" la ASE
Principele Radu a acordat marţi, în Aula Mare a
Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
bursele "Regele Carol I" şi "Regina Elisabeta".
"Ceea ce Majestatea Sa şi cu mine am făcut acum
trei ani nu este un gest nici spontan şi nici nebulos.
Nu facem decât să continuăm ceea ce avem ca datorie
din partea a patru mari generaţii care ne-au precedat
şi am decis ca diplomele (...) care se oferă în România
să poarte numele Regelui Carol I şi Reginei Elisabeta,
pentru că aceste două nume au fondat atât statul
român modern, cât şi cultura română sau
învăţământul românesc pe baze moderne, împreună
cu corifeii învăţământului de la vremea aceea, şi, în
mod simbolic, alte două burse identice să fie oferite unui număr de doi studenţi din Chişinău, purtând de data
aceasta numele de Ferdinand I şi Maria. (...) Aceşti doi suverani au fost părinţii istoriei moderne a acestei
părţi de lume care se numeşte astăzi Republica Moldova. Şi am dori ca iniţiativa noastră să nu se oprească
aici. Acum, când şi Regele Mihai şi Regina Ana ne-au părăsit din această lume este timpul să fondăm şi
bursele Regele Mihai şi Regina Ana, care să fie, în mod simbolic, trimise spre un alt oraş important al
României cu tot atâta semnificaţie cât au Bucureştiul şi Chişinăul", a afirmat Principele Radu.
Rectorul ASE, Nicolae Istudor, a spus că evenimentul de marţi se înscrie în contextul Centenarului
României şi al împlinirii a 105 ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior.
"Participăm astăzi la un moment de normală continuare a legăturii tradiţionale dintre Coroană şi
Educaţie, începută de întemeietorul României Moderne - Regele Carol I", a afirmat el.
Bursa "Regina Elisabeta" i-a fost oferită studentei Olga
Bodrug, iar Bursa "Regele Carol I" lui Ilie Laurenţiu Pătraşcu.
"Aş vrea să mulţumesc Casei Regale pentru această
oportunitate deosebită. Mă simt onorată să primesc această bursă,
pentru că am admirat activitatea Majestăţii Sale încă de la orele
de istorie, datorită multitudinii de acte caritabile pe care
Majestatea Sa le-a făcut. Am admirat activitatea literară a
Reginei Elisabeta, sub numele literar de Carmen Silva, care a
scris o mulţime de poezii în aceeaşi epocă în care a scris şi
Eminescu. Regina Elisabeta era o admiratoare a poeziilor lui
Eminescu. M-am născut în Republica Moldova, dar de la vârsta
de 15 ani România a devenit mai mult decât a doua casă pentru
mine. La vârsta de 15 ani am decis să mă mut singură în România,
pentru un viitor mai bun. (...) Niciodată nu am simţit că mă aflu
într-o altă ţară", a spus Olga Bodrug.
Ilie Laurenţiu Pătraşcu a mulţumit profesorilor săi, familiei
care l-a susţinut, prietenilor şi a spus că este onorat să primească o
astfel de bursă chiar de la Principele Radu.
"Sper ca aceste proiect pe care dumneavoastră îl susţineţi în
cadrul ASE Bucureşti să continue mulţi ani de acum încolo şi
această bursă să motiveze şi alţi studenţi să ajungă la un nivel
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foarte ridicat în cadrul ASE. Aş vrea să mulţumesc întregii academii pentru că mi-a oferit această
oportunitate de a accesa acest concurs pentru această bursă", a spus el.
Cele patru burse regale cu caracter anual au fost fondate de Custodele Coroanei Române Margareta şi
Principele Radu în anul 2015.
SURSA: AGERPRES - https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/03/13/principele-radu-aacordat-bursele-regele-carol-i-si-regina-elisabeta-la-ase--72203

Bogdan Dumitrescu, conferenţiar universitar ASE: Proiectul de buget pe 2018 are la
bază o creştere de 11% a salariilor; în ianuarie majorarea a fost de doar 8%
Încetinirea creşterii salariilor s-a accentuat în ianuarie,
evoluţie care pare să fie o consecinţă a revoluţiei fiscale, iar
continuarea acestei tendinţe generează riscuri însemnate ca
prognoza de creştere economică să fie afectată în sens negativ,
iar veniturile bugetare să fie semnificativ mai reduse, este de
părere Bogdan Dumitrescu, Conferenţiar universitar doctor,
Departamentul de Monedă şi Bănci, Facultatea de Finanţe,
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii
Economice din Bucureşti, Şef serviciu Consiliul Fiscal.
”Se manifestă o încetinire puternică a ritmului de creştere
a câştigului salarial net din economie la 8% în ianuarie 2018
faţă de ianuarie 2017 de la 11,7% în decembrie şi respectiv o
medie de creştere pentru anul 2017 comparativ cu anul anterior de peste 14%. Chiar dacă o anumită diminuare
a ritmului de majorare a salariilor era observabilă şi la finalul anului trecut (dinamică medie pe ultimele 3 luni
de circa 12,8% comparativ cu 14,7% în primele 9 luni ale anului), încetinirea este mult prea pronunţată pentru
a fi atribuită doar trendului şi pare să fie o consecinţă a revoluţiei fiscale”.
Astfel, primele date statistice sugerează că angajatorii au ales să majoreze câştigurile brute astfel ca cele
nete să nu fie afectate, dar au manifestat o reţinere evidentă în a acorda alte creşteri salariale, consideră Bogdan
Dumitrescu.
Proiecţia Comisiei Naţionale de Prognoză utilizată în elaborarea proiectului de buget pentru anul 2018
avea în vedere pentru anul în curs o dinamică a salariilor nete de 11%, ritmul de creştere pentru luna ianuarie
fiind net inferior acestei valori.
El atrage atenţia că dacă această evoluţie se va menţine, există riscuri însemnate ca prognoza de creştere
economică să fie afectată în sens negativ, iar veniturile bugetare să fie semnificativ mai reduse, consideră
profesorul.
O creştere a salariilor cu 1 punct procentual mai redusă decât în prognoză ar conduce la venituri bugetare din
contribuţii de asigurări şi impozit pe venit mai mici cu sume de ordinul a 900 de milioane de lei sau 0,1% din
PIB. O menţinere a ritmului de creştere de 8% a salariilor pentru tot anul în curs ar implica venituri bugetare
mai mici cu circa 2,7 mld. lei sau 0,3% din PIB, venituri deja cuprinse în proiectul de buget şi care sunt
considerate în finanţarea cheltuielilor.
Datele publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică indică o diminuare a salariului mediu net faţă de
luna decembrie 2017 cu circa 5,5%. Dar luna decembrie este o lună în care mulţi angajatori acordă în mod
tradiţional prime, iar diminuări ale câştigurilor salariale nete în luna ianuarie comparativ cu luna precedentă
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au putut fi observate şi în anii anteriori: -2,2% în
ianuarie 2017 faţă de decembrie 2016, -8,1% în
ianuarie 2016 faţă de decembrie 2015, explică
profesorul.
”Pentru a investiga dacă angajatorii au ales să
majoreze salariul brut într-un ritm suficient pentru a
asigura menţinerea salariilor nete, putem compara
câştigul salarial net din luna ianuarie 2018 cu media
lunilor octombrie-noiembrie, iar datele indică o
creştere de circa 2,3%. Spre comparaţie dinamica
câştigurilor salariale nete în ianuarie 2017
comparativ cu media din octombrie-noiembrie 2016
a fost de circa 7,5% în timp ce ritmul de creştere
ianuarie 2016 / octombrie-noiembrie 2015 a fost de
aproximativ 2,5%”.
Concluzionând, pe medie câştigurile salariale
nete din economie nu au scăzut în termeni nominali faţă de cele existente anterior aplicării revoluţiei fiscale.
Dar în opinia lui, întrebarea este dacă angajatorii vor majora salariile nete la fel de mult ca în situaţia în care
vechiul sistem fiscal ar fi fost păstrat. În legătură cu acest aspect datele pentru luna ianuarie sunt îngrijorătoare.
SURSA: ZF - http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bogdan-dumitrescu-conferentiar-universitarase-proiectul-de-buget-pe-2018-are-la-baza-o-crestere-de-11-a-salariilor-in-ianuarie-majorarea-a-fostde-doar-8-17061969
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