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Cuvânt de bun venit al președintelui AICESIS, dl Iacob BACIU

Dragi colegi, reprezentanți ai instituțiilor membre ale AICESIS, Stimați invitați,

Vă urez bine ați venit în România la Adunarea Generală. Unii poate pentru prima 
dată. Mă bucur, alături de colegii mei, să vă primim la București, capitala țării noastre.

Timp de doi ani am avut privilegiul și onoarea să dețin funcția de președinte 
AICESIS în calitatea de președinte al CES România. La învestirea mea ca președinte 
al AICESIS, la Santo Domingo, v-am propus ca temă de dezbateri Revoluția Digitală.

Scopul principal a fost să lansăm un amplu dialog social pentru ca a patra revoluție 
industrială (Industria 4.0), cea în care ne aflăm, și cea de-a cincea revoluție 
industrială, aflată la orizont, să favorizeze premisele unei lumi mai bune, mai sigure 
și echitabile pentru toate statele lumii.

Eradicarea sărăciei, prosperitatea pentru toți cetățenii planetei, păstrarea unui 
mediu înconjurător sănătos, eliminarea conflictelor, accesul la resurse pentru toți 
sunt obiective care trebuie racordate obligatoriu la progresul pe care aceste revoluții 
le pot aduce omenirii.

Trebuie însă să învățăm din greșelile ce au fost făcute în trecut pentru a nu le repeta. 
Într-o mare măsură, condițiile actuale nu mai permit ca omenirea să mai poată greși 
fără să plătească un preț uriaș care poate pune în pericol existența civilizației noastre.

Ne aflăm în pragul unei ere complet diferite de cea în care noi ne-am născut și 
am trăit. 

Împreună putem găsi soluții, putem determina direcții de dezvoltare, putem negocia, 
în numele popoarelor noastre, abordări corecte și echitabile.

Sunt sigur că AICESIS va continua să fie o instituție de echilibru și dialog.

România, țara mea, este o țară frumoasă pe care vă invit să o descoperiți. Românii 
sunt oameni pașnici, dar au conștiința dreptății adânc înrădăcinată în esența 
ființei lor.

Vă urez să lucrăm și să ne bucurăm împreună în aceste zile pe care le petreceți la 
București. De asemenea, sunt încredințat că veți pleca cu bucuria în suflet de a ne 
fi întâlnit în România, o țară care-și dorește la fel ca oricare alta să fie pace, liniște, 
prosperitate și solidaritate.

Și pentru că astăzi sărbătorim și 20 de ani de activitate AICESIS, vă urez tuturor 
„La mulți ani!”

La mulți ani, AICESIS!
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Adunarea Generală a AICESIS, care a avut loc în zilele de 9 octombrie 2019, între 
orele 10:45 și 17:30, și 10 octombrie, între orele 09:00 și 12:30, a fost precedată de un 
Consiliu de Administrație, care s-a desfășurat pe 9 octombrie, între orele 8:30-10:00.

La Adunarea Generală (AG) a AICESIS au participat 156 de persoane.

C O N S I L I U L  D E  A D M I N I S T R A Ț I E  1
Președintele AICESIS, dl Iacob Baciu, salută delegații participanți la Consiliul de 
Administrație.

Președintele propune să fie completată 
ordinea de zi a AG cu un moment 
dedicat sărbătoririi a 20 de ani de 
existență a AICESIS.

Președintele propune spre aprobare 
Ordinea de zi a CA, care este adoptată 
în unanimitate.

Se propun spre aprobare Ordinea de zi 
a AG și documentele transmise. 

Toate documentele prezentate spre 
aprobare au fost aprobate în unanimi-
tate de membrii Consiliului de Admi-
nistrație.
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Delegatul CESE Franța subliniază că este important să se corecteze problemele 
întâmpinate la transmiterea documentelor. Secretarul general (SG) urmează să 
asigure primirea corectă a acestora de către toți membrii Asociației.

Membrii CA observă că, având în 
vedere existența unui număr mai mare 
de cereri decât numărul de locuri 
pentru componența următorului 
Consiliu de Administrație al AICESIS, 
este necesar să se încheie un acord 
între CES-urile din Europa, dar și 
din Africa și Asia / Eurasia / Orientul 
Mijlociu. Se decide ca fiecare continent 
să stabilească prin consens CES-ul care 
să îl reprezinte în cadrul CA.

Bilanțul președinției 
Dl Iacob Baciu, președintele AICESIS, subliniază eforturile speciale depuse în cadrul 
președinției sale pentru consolidarea activității, identității AICESIS și îmbunătățirea 
procesului de transmitere și primire a informațiilor.

Președintele  Baciu reamintește că președinția AICESIS va fi preluată de CESEC din 
Coasta de Fildeș și solicită din nou acordul tuturor celor prezenți care aplaudă 
puternic în semn de aprobare. 

De asemenea, președintele AICESIS 
constată cu bucurie și satisfacție 
dorința cât mai multor CES-uri 
de a face parte din Consiliul de 
Administrație al AICESIS și roagă 
reprezentanții fiecărui continent să își 
desemneze reprezentanții în CA.

Președintele face o trecere în revistă 
a acțiunilor desfășurate în timpul 
mandatului său, raportându-le la foaia 
de parcurs a președinției, prezentată la 
Santo Domingo cu ocazia învestirii, și 
evidențiază concordanța activităților 
președinției cu obiectivele propuse în 
cadrul foii de parcurs la început de 
mandat.

Astfel, președintele AICESIS 
mulțumește CES-ului din Republica 
Dominicană pentru primirea din 
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de lucru care  s-a  axat pe exemple de bune practici în ceea ce privește tema principală 
a președinției actuale a AICESIS, sesiunile de lucru identificând oportunități 
și provocări aduse de revoluția digitală în următoarele domenii: viitorul muncii, 
guvernanță, rolul partenerilor sociali, drepturi și securitate, combaterea tuturor 
inegalităților legate de sectorul digital.

Consiliul de Administrație organizat de AICESIS și CES din Curaçao a constituit, 
de asemenea, un moment important al președinției CES România, când s-a stabilit, 
printre altele, următorul CES deținător al președinției AICESIS, s-au purtat 
discuții asupra următorului CA și a următorilor SG adjuncți și a unor noi aderări 
la AICESIS. Președintele AICESIS a prezentat o notă privind noua identitate 
vizuală a AICESIS pe care membrii CA au aprobat-o în unanimitate. Au fost 
discutate progresele realizate privind comunicarea în cadrul AICESIS, noul site, 
biroul virtual al AICESIS, situația CDES din Brazilia, precum și stabilirea datei 
următoarei reuniuni a AG din 2019 și încheierea unui acord de cooperare cu 
Argentina privind posibilitățile de creare a unui CES.

În concluzie, președintele Iacob Baciu consideră că bilanțul președinției române a 
AICESIS este unul pozitiv în mare parte, chiar dacă nu s-au rezolvat, din motive 
independente de voința președinției sau a secretariatului general, toate problemele, 
cum ar fi, de exemplu, chestiunea relației AICESIS - CESE.  

S-au rezolvat însă lucruri importante, cum ar fi crearea identității organizației. 
Există acum un drapel al AICESIS. Președintele consideră că Asociația ar trebui să 
se impună pe plan mondial prin dezbaterea unor teme de importanță vitală pentru 
omenire, care să devină repere pentru cei care conduc lumea. 

În încheierea discursului său privind bilanțul președinției, președintele Iacob Baciu 
își exprimă speranța că noua președinție a Asociației va ridica și mai mult standardele 
AICESIS pentru recunoașterea ei internațională. 

Santo Domingo, pentru încrederea acordată, pentru relațiile strânse care s-au stabilit 
acolo, din momentul în care CES-ului din România i-a fost predată președinția și 
când s-a citit foaia de parcurs a președinției române și s-a prezentat tema principală, 
și anume „Revoluția digitală și efectele sale asupra viitorului omenirii”.

O apreciere deosebită se îndreaptă către desfășurarea, la Atena, în Grecia, a 
Conferinței internaționale organizate de Organizația Internațională a Muncii (OIM), 
AICESIS și CES-ul din Grecia (OKE), în zilele de 23 și 24 noiembrie 2017, care a 
avut ca temă dialogul social și viitorul muncii. Aici, președintele Baciu a fost foarte 
impresionat de înaltul nivel al discuțiilor purtate, intervențiile fiind susținute de 
specialiști de elită în domeniul muncii și al dialogului social din cadrul instituțiilor 
reprezentate la conferință.

Este menționată, de asemenea, și întâlnirea de lucru dintre președintele AICESIS 
și directorul general al OIM, domnul Guy Ryder, care a avut loc la sediul OIM de 
la Geneva, în ziua de 2 iulie 2018. Întâlnirea se înscrie în tradiția bunelor relații 
și a colaborării fructuoase dintre AICESIS și OIM, puse în practică pe baza unui 
Protocol de acord semnat între cele două instituții în 2012.

Întâlnirea cu directorul general al OIM, dl Guy Ryder, s-a axat pe revizuirea situației 
cooperării OIM-AICESIS și a început cu o evaluare comună pozitivă a acesteia. S-a 
convenit să se continue și să se actualizeze acordul de cooperare, prin dezvoltarea 
acelor aspecte care pot determina eficientizarea cooperării pentru ambele instituții.

Adunarea Generală a AICESIS de la Paris, din zilele de 17 și 18 septembrie 2018, 
reprezintă un alt moment important pe foaia de parcurs a președinției române a 
AICESIS, aici președintele simțindu-se oarecum inconfortabil, având în vedere 
numărul relativ redus de participanți. Cu toate acestea, în cadrul AG de la Paris au 
fost dezbătute aspecte importante ale președinției române a AICESIS: s-a stabilit că, 
deja din primul an de președinție a CES România, bugetul AICESIS se înscrie pe un 
trend pozitiv, s-au făcut pași în vederea continuării cooperării și consolidării relației 
dintre AICESIS și ECOSOC prin întâlnirea pe care președintele AICESIS a avut-o 
cu doamna Hanifa Mezoui, reprezentanta AICESIS la ECOSOC, în România. Cu 
acest prilej, s-a decis ca relația dintre cele două organizații să fie consfințită printr-
un nou cadru general de colaborare care să permită participarea reprezentantului 
permanent al ECOSOC la gestionarea activităților comune. De asemenea, s-au 
înregistrat progrese și s-a pășit pe o treaptă superioară în colaborarea dintre AICESIS 
și OIM, iar CES Serbia a devenit membru activ al AICESIS cu drepturi depline. 
Au mai fost stabilite: necesitatea creării unei noi pagini de internet a AICESIS; 
înlocuirea biroului fizic al AICESIS de la Bruxelles cu un Birou virtual, desfășurarea 
următorului Consiliu de Administrație în Curaçao, organizarea următoarei reuniuni 
a AG în 2019 la București, ocazie cu care se va reînnoi CA și se vor alege noi SG 
adjuncți, organizarea unei Conferințe internaționale împreună cu OIM, crearea 
unor arhive de securizare a documentelor electronice.  

În ziua de 8 martie 2018, a avut loc la Sediul CESEC din Abidjan, în Coasta de 
Fildeș, primul Consiliu de Administrație al AICESIS sub președinția CES România. 
Reuniunea AICESIS de la Abidjan a continuat, în ziua de 9 martie 2018, cu un Grup 
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A D U N A R E A  G E N E R A L Ă
Dl Iacob Baciu, președintele AICESIS, îl desemnează pe dl Liviu Apostoiu ca 
moderator al lucrărilor Adunării Generale a AICESIS. 

Delegații la Adunarea Generală sunt invitați să urmărească un scurt film, care 
prezintă imagini și momente din timpul reuniunilor desfășurate pe perioada 
președinției române a Asociației.  

    

După cuvântul de bun 
venit rostit de dl Iacob 
Baciu, președintele 
AICESIS, dl Liviu 
Apostoiu dă cuvântul 
invitaților pentru a 
transmite mesajele 
adresate Adunării 
Generale.
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Discursul doamnei Carmen Mihălcescu,  
Vicepreședinta Camerei Deputaților
Dna vicepreședintă a Camerei 
Deputaților dorește, în primul rând, 
să transmită un mesaj de felicitare 
din partea domnului Marcel Ciolacu, 
președintele Camerei Deputaților, 
care nu poate fi prezent din cauza 
tulburărilor politice pe care le 
traversează România în acest moment. 

Doamna Mihălcescu îi salută pe cei 
prezenți și îl felicită pe președintele 
Baciu pentru faptul că, în calitate 
de președinte al AICESIS pentru un 
mandat de doi ani, a reprezentat cu 
cinste țara la cel mai înalt nivel, pentru 
responsabilitățile pe care și le-a asumat 
în fruntea prestigioasei asociații 
internaționale și mai ales pentru că a 
promovat o temă de mare actualitate, 
revoluția digitală.

În acest moment aniversar și moment 
de bilanț pentru AICESIS, doamna 
Mihălcescu dorește să asigure CES 
România, în nume personal, dar și în 
numele colegilor din cadrul Camerei 
Deputaților, că CES România este un 
partener indispensabil în procesul 
de legiferare a proiectelor de acte 
normative și apreciază buna colaborare 
dintre cele două instituții în interesul 
cetățeanului.

Domnul profesor dr. Alexandru Țiclea salută toți participanții în numele său 
personal, în numele colegilor săi de la Universitate, al colectivului Revistei Române 
de Dreptul Muncii, pe care o conduce, dar și al celor care se ocupă de legislația 
muncii. 

Domnia sa îl felicită pe președintele Iacob Baciu pentru activitatea rodnică 
desfășurată în fruntea AICESIS, dar mai ales pentru ideea genială de a fi ales revoluția 
digitală ca temă principală pentru mandatul său de președinte al AICESIS. Această 
revoluție, benefică dacă ne gândim că aceasta va ușura munca oamenilor și va crește 
productivitatea acesteia, poate avea și efecte dramatice, cum ar fi disponibilizarea 
unui părți foarte importante din forța de muncă și creșterea masivă a ratei șomajului. 
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Există, din păcate, și posibilitatea ca dezvoltarea tehnicii să fie atât de avansată încât 
oamenii să ajungă să fie subordonați roboților.

Profesorul Țiclea mai vorbește despre 
importanța consiliilor economice și 
sociale și a respectării principiului 
tripartismului lansat de Organizația 
Internațională a Muncii în 1919, 
România fiind membru fondator 
al organizației. În România, acest 
principiu a fost implementat de mai 
multă vreme, însăși existența CES-ului 
fiind dovada acestui lucru. Dl profesor 
felicită din nou actuala președinție 
a AICESIS, precum și pe viitorul 
președinte.

Prima parte a Adunării Generale se 
încheie cu fotografia de familie.
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Dl Liviu Apostoiu îl invită pe dl președinte Iacob Baciu să preia 
conducerea lucrărilor Adunării Generale.
Președintele AICESIS deschide AG supunând la vot ordinea de zi propusă de 
Consiliul de Administrație. 

Totodată, președintele informează AG că CA a aprobat documentele transmise 
membrilor, și anume:
• Raportul președinției AICESIS, septembrie 2017 – octombrie 2019 și 
• Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii – tema principală de 

lucru a președinției române - raport de activitate.

Președintele propune adoptarea Ordinii de zi a AG.

Delegații la Adunarea Generală aprobă în unanimitate Ordinea de zi propusă.

Președintele Iacob Baciu prezintă un rezumat al raportului desfășurării evenimentelor, 
inclusiv al activităților implicate de tema „Impactul revoluției digitale asupra 
viitorului omenirii”. În cadrul președinției române au fost organizate ateliere și 
seminarii pe tema economiei digitale. Președintele rezumă principalele activități ale 
președinției sale în ordine cronologică, evidențiind concordanța cu activitățile 
propuse în cadrul foii de parcurs a președinției. Aceste activități au servit ca bază 
pentru întocmirea raportului, care a fost transmis membrilor, împreună cu 
documentația corespunzătoare. Președintele mulțumește tuturor CES-urilor care au 
organizat evenimentele AICESIS pe perioada președinției române a AICESIS. Evocă, 
de asemenea, întâlnirile bilaterale cu reprezentanții OIM și ECOSOC, cu secretarul 
general al AICESIS la București, precum și vizita sa, în calitate de președinte al 
AICESIS, în China.

În privința temei alese de președinția 
CES România, președintele Baciu 
vorbește despre obligația fiecărei 
națiuni de a susține evoluția tehnicii și 
a tehnologiei și de a investi în educație 
și cercetare. Președintele subliniază 
necesitatea ca AICESIS să își aleagă 
teme de actualitate, ce pot fi dezbătute 
în universități și care pot contribui la 
dezvoltarea omenirii. În acest sens, a 
investi în educație și cercetare pare a fi 
cea mai bună soluție pentru un viitor 
prosper pentru toți. De asemenea, în 
opinia sa, ar trebui luată în calcul și 
schimbarea sistemului de educație care 
să fie adaptat progresului tehnologic, 
care este foarte rapid. AICESIS ar 
putea deveni, la scară internațională, 
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un vector între OIM, ONU și G12. Președintele Baciu subliniază că AICESIS are 
un rol definitoriu într-o chestiune fundamentală din domeniul muncii: între forța 
de muncă, care are interesul să câștige cât mai bine, și capitalul, care are interesul să 
aibă un profit cât mai mare, trebuie să existe echilibru și dialog.

Delegații la AG aprobă documentele prezentate și recomandă diseminarea acestora 
prin intermediul site-ului către toți membrii AICESIS.

În continuarea lucrărilor, SG prezintă Raportul financiar pentru 2018, Raportul 
auditului extern și Propunerea bugetului pentru 2020.

Președintele solicită adoptarea Raportului financiar pentru 2018, a Raportului 
auditorului extern și a Propunerii bugetului pentru 2020. 

Totodată, președintele solicită ca dele-
gații la AG să acorde SG descărcarea 
de gestiune pentru exercițiul financi-
ar 2018.

În intervențiile lor, delegații au susținut 
plata regulată a cotizațiilor, având 
în vedere dependența puternică a 
eficienței asociației de aceste venituri. 
În acest sens, delegații la AG propun 
căutarea unor formule de creștere 
a veniturilor Asociației, atât prin 
utilizarea posibilităților statutare, 
cât și prin revizuirea cuantumului 
contribuțiilor.

SG prezintă câteva clarificări privind 
natura proiecției bugetare pentru 2020, 
în cazul continuității circumstanțelor 
actuale și având în vedere că bugetul 
pentru acest an va fi pregătit pe baza 
priorităților noii președinții.

AG aprobă documentele prezentate și descărcarea de gestiune a SG
Președintele întreabă delegații la AG dacă au comentarii cu privire la administrarea 
conturilor. Urmează comentarii ale membrilor AICESIS referitor la cele prezentate. 
Se insistă cu precădere asupra importanței achitării de către toți membrii a cotizației 
datorate AICESIS și asupra actualizării și îmbunătățirii Statutului Asociației.

În ceea ce privește parteneriatele AICESIS cu ECOSOC și OIM, președintele dă 
cuvântul doamnei Hanifa Mezoui, reprezentanta permanentă a AICESIS la ECOSOC, 
pentru a prezenta activitățile comune ale ECOSOC și AICESIS, printre care se 
numără Forumul Tineretului, Comisia pentru condiția femeilor, contactele AICESIS 
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cu lideri ECOSOC. Dna Mezoui evidențiază legăturile de colaborare care s-au stabilit 
cu ECOSOC, în special în cadrul ședințelor de lucru organizate de o delegație a 
AICESIS în luna iulie a anului 2019 cu reprezentanți importanți ai ECOSOC.

În continuare, președintele dă cuvântul reprezentantei OIM pentru prezentarea 
activităților comune desfășurate de OIM și AICESIS, printre care se remarcă, 
conferința de la Geneva și  conferința de la București.

Vorbind în numele Direcției pentru Dialog Social din cadrul OIM, dna Yuka 
Okumura arată că aceasta a fost foarte mulțumită de rezultatele cooperării cu 
AICESIS, care a avut ca rezultat reînnoirea Acordului bilateral de cooperare pentru 
următorii cinci ani și organizarea Conferinței internaționale de la București.

P R E Ș E D I N Ț I A  2 0 1 9 - 2 0 2 1
Domnul Charles Koffi Diby, președintele Consiliului Economic, Social, de Mediu și 
Cultural din Coasta de Fildeș, a preluat președinția AICESIS, pentru perioada 2019-
2021, de la domnul Iacob Baciu, președintele AICESIS și președintele CES România. 
Dl Charles Koffi Diby, noul președinte al AICESIS, mulțumește delegațiilor prezente 
la reuniunea AG pentru încrederea acordată și prezintă programul președinției și 
tema de lucru pentru următorii doi ani: „O Asociație inovatoare care să contribuie 
la reducerea inegalităților și vulnerabilităților de pe continente.” Cu această ocazie 
sunt prezentate principalele obiective ale temei de lucru, ce se regăsesc în documentul 
înaintat delegaților la AG, ce descrie în detaliu planul strategic, cu acțiunile și 
reflecțiile asupra diferitelor domenii tematice, inclusiv un ghid de proceduri.
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Discursul principal al Președintelui AICESIS, 
ES Domnul Charles Koffi DIBY
• Domnule reprezentant al Guvernului român;
• Domnule Iacob BACIU, Președinte al CES-ului 

din România, Președinte AICESIS la sfârșit de 
mandat;

• Doamnelor și domnilor președinți ai CES-IS;
• Doamnelor și domnilor șefi de delegații;
• Domnule Francisco Gonzalez de Lena, Secretar 

General al AICESIS;
• Doamnelor și domnilor membri ai delegațiilor;
• Doamnelor și domnilor reprezentanți ai 

organizațiilor internaționale (OIM, ECOSOC);
• Doamnelor și domnilor.

În primul rând, aș dori să îi mulțumesc președintelui 
României și primului ministru (precum și autorităților 
superioare) pentru întâmpinarea călduroasă și condiți-
ile adecvate de lucru puse la dispoziția noastră. Aș vrea, 
la rândul meu, să transmit familiei AICESIS, în numele 
președintelui Republicii Coasta de Fildeș, Excelența Sa 
domnul Alassane OUATTARA, mulțumirile sincere 
ale poporului ivorian pentru onoarea distinsă acordată 
țării noastre.

Într-adevăr, alegerea modestei mele persoane pentru a prezida destinele asociației 
noastre este întâmpinată cu bucurie de președintele Alassane Ouattara, a cărei 
guvernare liniștită acordă importanță locului și rolului adunărilor noastre 
consultative în încercarea de a dezvolta statele noastre.

De aceea, aș dori să îmi îndeplinesc datoria de recunoștință printr-o mențiune 
specială adresată delegațiilor africane, pentru alegerea unanimă și pentru încrederea 
acordată Coastei de Fildeș.

Desemnată în mod consensual, pentru a aduce candidatura Africii în fruntea 
umbrelei noastre internaționale, țara mea a beneficiat, de asemenea, de sprijinul 
valoros al tuturor membrilor Consiliului de Administrație, sprijin pentru care ne 
exprimăm mulțumirea infinită și recunoștința fraternă.

Astfel, în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație, reunit în data 
de 7 martie 2019 la Willemstad, capitala Republicii insulare Curaçao, preluăm 
conducerea, după președintele Iacob BACIU, președinte al Consiliului Economic și 
Social din România, care a condus lucrările noastre timp de doi ani.

Domnule Președinte și dragă frate,

Profit de această ocazie, după discursul dumneavoastră, pentru a vă adresa personal, 
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precum și în numele colegilor noștri, felicitările noastre calde și sincere pentru 
mandatul care tocmai s-a încheiat.

De asemenea, îmi face plăcere să subliniez nu numai relevanța contribuțiilor 
dumneavoastră pe parcursul activității noastre, ci și remarcabilul dumneavoastră 
leadership pe care l-ați oferit în calitate de președinte al organizației noastre.

De aceea, în ciuda modestiei dumneavoastră, aș dori să rog Adunarea Generală să 
îl aplaude încă o dată pe prietenul nostru, președintele Iacob BACIU, acordându-i 
recunoașterea cuvenită.

Doamnelor și domnilor, dragi membri ai AICESIS,

Doresc să vă asigur, cu conștiința deplină a misiunii care ne-a fost încredințată, că 
voi continua această lucrare comună începută acum 20 de ani, aducând totodată 
o marcă distinctivă, ce se va traduce printr-o altă viziune și o nouă abordare în 
căutarea de soluții adecvate pentru provocările comune ale timpului nostru.

Evocarea principalelor probleme globale, cu dimensiunile lor economice, sociale, 
culturale și ecologice, legate de munca decentă, dialogul social, creșterea incluzivă, 
schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, problemele de securitate etc., demon-
strează varietatea de preocupări care se află în centrul reflecțiilor asociației noastre, 
de la crearea sa în iulie 1999.

În plus, este important să reamintim interdependența necesară a Națiunilor noastre 
și caracterul transnațional al provocărilor întâmpinate, care ne invită să adoptăm o 
abordare incluzivă, cu sprijinul partenerilor noștri, făcând schimburi constante de 
experiențe și de bune practici. Aș dori să vă îndemn să promovați solidaritatea în 
reflecție și acțiune la diferitele niveluri ale proceselor decizionale.

A D U N A R E A   G E N E R A L Ă   A   A I C E S I S
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Dragi colegi,

Pentru atingerea obiectivelor noastre, organizația noastră a dezvoltat parteneriate 
strategice și tehnice care să ne sprijine contribuția la realizările altor structuri 
internaționale.

Acest lucru ne-a permis să contribuim, prin reflecțiile și ideile noastre, la programe 
de dezvoltare inițiate și promovate de ECOSOC și Organizația Internațională a 
Muncii (OIM), a căror prezență permanentă la reuniunile noastre o salut.

Bilanțul pozitiv al parteneriatelor noastre cu aceste importante organizații ne 
permite să avem în vedere și alte parteneriate, căutând noi orizonturi. Aș dori să 
vorbesc despre parteneriate cu organizații precum Organizația pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică (OCDE), Programul Națiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP) și mulți alți actori internaționali care ne vor permite să participăm, cu date 
actualizate, la elaborarea de politici publice și să beneficiem de sprijin din partea 
acestor Instituții internaționale

Doamnelor și domnilor,

În acest moment al discursului meu, aș dori să adresez, pe urmele predecesorului meu, 
felicitările mele sincere membrilor Grupului de lucru pe tema viitorului AICESIS, ale 
cărui concluzii relevante ne-au îmbogățit viziunea, precum și acțiunile pe care vrem să 
le implementăm, cu sprijinul dumneavoastră indispensabil, pe perioada mandatului 
2019-2021. Această viziune a unui angajament internațional, în acord permanent cu 
partenerii identificați, pe care trebuie să o propun pentru mandatul 2019-2021, va fi 
dedicată temei principale de lucru, după cum urmează: „O Asociație inovatoare care 
să contribuie la reducerea inegalităților și a vulnerabilităților de pe continente”.

Stimați omologi,

Această temă de lucru evocă ajustările de care are nevoie organizația noastră după 
bilanțul parcursului său de 20 de ani de existență. Ne gândim serios să implementăm o 
organizație inovatoare, care să anticipeze reflecția asupra provocărilor contemporane 
și viitoare, care ar putea să împiedice progresul țărilor noastre spre o dezvoltare 
durabilă și armonioasă.

Primul dintre conceptele incluse în tema noastră principală de lucru se referă la 
inegalități, care, din păcate, constituie amenințări reale pentru societățile noastre și 
pun în pericol sinergia ce trebuie să prevaleze între toate forțele țărilor noastre, în 
vederea atingerii obiectivelor noastre de dezvoltare. 

Conceptul de vulnerabilitate ar putea fi înțeles în diferite moduri datorită pluralității 
domeniilor. Într-adevăr, acesta poate fi înțeles în sens economic, referindu-se la 
condițiile de viață ale populațiilor din multe locuri din lume.

Poate avea și un sens ecologic, referindu-se la impactul negativ al schimbărilor cli-
matice, la consecințele modelului nostru de producție și de consum, printre altele, 
care este tot mai puțin adecvat echilibrelor ecologice, aceste consecințe fiind adesea 
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surse de migrație internă și externă, la fel ca amenințările la adresa securității. Fără a 
pretinde că aceasta este o analiză cuprinzătoare, vulnerabilitatea ar putea, de aseme-
nea, să se prezinte ca o amenințare culturală, având în vedere tentativele recurente 
de transformare a civilizațiilor sau luând în considerare prădarea nocivă a patrimo-
niului cultural al popoarelor vizate pentru exotismul producțiilor lor artistice.

Oricare ar fi cazul, reducerea vulnerabilităților necesită eforturi și angajamente conju-
gate pe care trebuie să le punem în aplicare pentru a garanta demnitatea ființei umane. 

Într-adevăr, indiferent de forma pe care o ia, vulnerabilitatea impune un angajament 
îndrăzneț de reducere a consecințelor sale, printr-o abordare care se referă la 
misiunile AICESIS.

Pentru a realiza acest lucru, pare oportun să explorăm nu numai promovarea 
valorilor cardinale ale Organizației noastre, dar, de asemenea, să ne deschidem mai 
mult către alte țări pentru a putea  prezenta AICESIS ca o alternativă credibilă pe 
care se vor putea întemeia politici publice și inițiative economice și sociale cu scopul 
de a atinge obiectivele prosperitate și dezvoltare împărtășite.

Doamnelor și domnilor,

Pe baza temei pe care o propunem, reflecția și acțiunile vor urma implementarea 
unui Plan strategic al acestui mandat, care are trei (3) axe. Pe lângă angajamentul 
internațional în care s-ar implica mai mult AICESIS alături de partenerii săi, este 
important să abordăm chestiunea reformei necesare și prealabile a guvernanței 
organizației noastre.

Acest proiect de reformă va oferi, în multe privințe, o abordare regională în evaluarea 
problemelor, ceea ce ar evidenția consolidarea capacității instituțiilor noastre, prin îm-
părtășirea de experiențe și bune practici, ceea ce constituie „esența” organizației noastre.

Aceste inițiative ar trebui să includă angajamentul nostru de a înființa consilii 
economice și sociale și instituții similare (CES-IS) în întreaga lume cu scopul de a 
aduna cel mai mare număr de națiuni, având conștiința deplină a locului și a rolului 
adunărilor noastre consultative în căutarea dezvoltării economice și a progresului 
social și ecologic.

Pentru a face acest lucru, va fi benefic să plasăm contribuțiile noastre în fruntea 
reflecțiilor pentru noile pacte sociale, cu soluții relevante, ușor de implementat și cu 
un impact imediat asupra vieții populațiilor noastre.

Doamnelor și domnilor,

Ar fi rezonabil să recunoaștem că doi (2) ani s-ar putea dovedi insuficienți pentru 
amploarea acțiunilor pe care ni le-am propus. Cu toate acestea, trebuie să cădem 
de acord asupra necesității unui impuls inițial, care ar trebui să fie susținut printr-o 
supraveghere constantă și prin capacitatea noastră de a ne adapta la diferitele 
schimbări din lumea noastră. Prin urmare, trebuie să exploatăm bogăția de idei și 
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pragmatismul contribuțiilor noastre, pentru a face posibilă realizarea obiectivelor 
AICESIS. Aceasta este sarcina pe care v-o propun, pentru a avea dezbateri incluzive 
și fructuoase, în aceste douăzeci și patru (24) de luni ce urmează. 

Înainte de a-mi încheia discursul, aș dori să invit, în afară de membrii noului 
Consiliu de Administrație, toți membrii AICESIS să participe la următorul Consiliu 
de Administrație, pe care voi avea onoarea de a-l prezida, unde voi face o prezentare 
mai detaliată a viziunii noastre pentru mandatul 2019-2021.

Pe această notă aș dori să îmi reiterez călduroasele mulțumiri pentru marea încredere 
acordată Coastei de Fildeș și să vă asigur de disponibilitatea mea deplină. Trăiască 
AICESIS!!!

Vă mulțumesc!

Charles Koffi DIBY
Președintele Consiliului Economic, Social, de Mediu și Cultural din Coasta de 
Fildeș
Președinte AICESIS 2019-2021

Adunarea Generală salută cu aplauze transferul președinției și alocuțiunea dlui 
Charles Koffi Diby.

Dl Charles Koffi Diby, președintele AICESIS, și dl Iacob Baciu, președintele CES 
România, au semnat un document de predare-primire a președinției AICESIS.
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Asociaţia Internaţională a Consiliilor Economice și Sociale și
Instituţiilor Similare

CONSILIUL ECONOMIC ȘI
SOCIAL DIN ROMÂNIA CONSILIUL ECONOMIC SOCIAL  

DE MEDIU ȘI CULTURAL

TRANSFERUL SARCINILOR

Consiliul Economic, Social,  
de Mediu și Cultural din  
Republica Côte d’Ivoire

Consiliul Economic și Social din 
Republica România

între

și
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Pentru CES România Pentru CESEC Coasta de Fildeș

Pentru CESEC Coasta de Fildeș

Secretar General
Francisco GONZALEZ DE LENA

Președinte
Iacob BACIU

Președinte
Charles Koffi DIBY

Anul două mii nouăsprezece, miercuri, 9 octombrie

Subsemnatul Iacob  BACIU, președintele Consiliului Economic și Social din 
România, încetând la această dată coordonarea activităților aferente președinției 
Asociației Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS),

Am transmis o serie de documente elaborate pe parcursul mandatului meu 
prezidențial către domnul Charles Koffi DIBY, președintele Consiliului Economic, 
Social, de Mediu și Cultural din Coasta de Fildeș. Aceste documente sunt următoarele:

- un raport financiar;
- un raport de activitate;
- și un raport privind tema principală de lucru.  

Domnul Charles Koffi DIBY recunoaște oficial că a primit toate documentele 
enumerate.

Domnia sa declară că a examinat fiecare dintre documentele care i-au fost 
prezentate.

Declară, de asemenea, că a fost informat cu privire la toate faptele și toate 
aspectele legate de funcționarea Asociației a cărei președinție îi revine acum.

Prezentul proces-verbal este întocmit și eliberat pentru a servi în caz de 
necesitate.

 Redactat la București, în ziua, luna și anul menționate mai sus.
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Dl președinte Iacob Baciu predă dlui Charles Koffi Diby, președintele AICESIS, 
drapelul AICESIS, conceput și realizat de președinția română a Asociației, care va 
fi transmis, de acum înainte, de la o președinție la alta. AG aplaudă acest moment.

Discursul președintelui Iacob Baciu referitor la tema principală de 
lucru din timpul mandatului prezidențial AICESIS 2017-2019

Am avut privilegiul și onoarea să fiu 
Președintele Asociației Internaționale 
a Consiliilor Economice și Sociale și a 
Instituțiilor Similare (AICESIS) pentru 
un mandat de doi ani, septembrie 
2017-octombrie 2019, propunând ca 
temă a mandatului Revoluția Digitală.

Industria 4.0, așa cum a fost denumită 
de cancelarul Angela Merkel în anul 
2011, reprezintă cea de a patra etapă a 
Revoluției Industriale și a adus schimbări 
majore în economie, relațiile de muncă, 
piața muncii, învățământ, influențând 
semnificativ viața socială. Următoarea 
revoluție industrială se află la orizont 
necunoscută și greu de anticipat.

Omenirea a parcurs un lung drum căutându-și soluțiile la problemele cu care se 
confrunta, istoria a consemnat toate realizările, ezitările, greșelile, conflictele și 
progresele realizate. Doar dacă învățăm din toate acestea vom putea evita să repetăm 
greșelile făcute. 

Prima revoluție industrială a început la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele 
decenii ale secolului al XIX-lea mai întâi în Anglia, care a reușit să se mențină ca 
prima putere industrială a lumii până la sfârșitul secolului al XIX-lea. În Franța, 
revoluția industrială a evoluat lent, începuturile ei datând din jurul anilor 1830. 
Cererea scăzută de produse industriale în condițiile unei populații predominant 
agrare a făcut că adevărata eră industrială să înceapă abia în 1890. Industrializarea 
Germaniei a fost marcată de fărâmițarea sa politică, condițiile favorabile declanșării 
revoluției în acest domeniu fiind create prin anii 1840-1850. Dezvoltarea industrială 
a SUA a debutat la mijlocul secolului al XIX-lea prin aplicarea unei multitudini de 
invenții și inovații. Sosirea masivă de emigranți după 1865 a antrenat o puternică 
dezvoltare a economiei americane și astfel în jurul anului 1900 SUA a devenit prima 
țară industrială din lume. Descoperirile din domeniul științific au impulsionat 
apariția unor tehnici și invenții moderne:
• 1698 Denis Papin a inventat cazanul cu aburi sub presiune;
• 1712 Thomas Newcomen a construit un motor cu aburi prevăzut cu piston și 

cilindru, însă abia în anul 1784 când James Watt inventează motorul cu aburi 
perfecționat se consideră că a început revoluția industrială;
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• Aceasta s-a manifestat cu precădere în domeniul textil, la început. Astfel John 
Kay inventează suveica zburătoare care permitea realizarea de țesături mult mai 
late decât până la acel moment. Apoi la 1765 James Hargreaves inventează mașina 
de tors și la 1789 Edmond Cartwright războiul de țesut. În acest moment Anglia 
primește numele de «atelierul lumii»;

• Importante descoperiri se fac și în alte domenii, precum în metalurgie: Abraham 
Darby inventează fonta pe bază de cocs, Wilkinson laminarea oțelului.

Aceste progrese au impulsionat fenomenul de „revoluție industrială”. Revoluția 
industrială a fost un proces tehnic complex prin care munca manuală a fost 
înlocuită cu mașinismul. În acest proces mecanizat muncitorului îi revine rolul 
de supraveghere, reglare și alimentare a mașinii și control al calității. Revoluția 
industrială a avut ca efect creșterea producției, dezvoltarea orașelor și a științei.

Primul domeniu în care a fost utilizată mașina cu abur a fost industria textilă. Impactul 
social al revoluției industriale a marcat dezvoltarea diviziunii sociale a muncii, au 
apărut noi ramuri de producție, noi centre industriale, s-au impus relațiile economice 
capitaliste în fața celor feudale. De asemenea, apare clasa mijlocie, categorie ce 
beneficia de câștiguri financiare rezonabile și care avea un comportament atent față 
de elitele burgheze sau aristocratice. Se observă o mare schimbare în vestimentație 
și în investițiile pentru locuințele aspectuoase și confortabile. Dintre toate clasele 
sociale se afirmă burghezia, cea care este o clasă de bază a societății capitaliste.

Impactul tehnic a provocat o puternică impulsio-
nare în domeniul invențiilor, apar fabrici, uzine, 
iar munca manuală se înlocuiește cu cea mecani-
zată. O importantă invenție a fost făcută în anul 
1760, când James Watt a inventat motorul cu abu-
ri, care a început să fie utilizat în diferite ramuri 
ale industriei. Inventatorul și inginerul englez 
George Stephenson construiește prima cale fe-
rată, iar în anul 1829 locomotiva „Racheta”, care 
este considerată prima locomotivă rentabilă folo-
sită ca mijloc de tracțiune pe calea ferată.

În mare, se poate spune că un volum și o diversitate mai mare a dus la creșterea 
nivelului de trai, dar acest lucru pentru cel mult clasa de mijloc. Clasa de jos a 
continuat să aibă multe probleme. Salariile erau mici iar condițiile de lucru erau 
periculoase și deseori insalubre. Insalubre deveneau și orașele care erau în continuă 
creștere demografică. Cu tot mai mulți oameni venind din mediul rural în cel urban, 
localitățile au devenit supraaglomerate, cu sisteme de canalizare suprasolicitate și 
locuințe care erau și ele supraaglomerate. Acest lucru a dus la lipsa igienei, poluare 
și la răspândirea bolilor.

De asemenea, munca manuală era înlocuită de cea mecanică, ceea ce a dus la șomaj 
ridicat. Totuși, condițiile pentru acești lucrători au devenit mai bune de la mijlocul 
secolului al XIX-lea, odată cu măsurile legislative care favorizau clasa muncitoare și 
posibilitatea formării sindicatelor.

Mașina cu abur a lui James Watt
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A doua revoluție industrială a debutat la sfâr-
șitul secolului XIX. Începând cu prima parte a 
secolului XIX, descoperirile și invențiile din 
domeniul electricității și mașinilor electrice au 
avut o dinamică fulminantă. Acest lucru a fă-
cut ca, spre sfârșitul acestui secol, motorul 
electric să fie utilizat în industrie. Pe de altă 
parte, necesitatea tot mai mare de produse a 
făcut ca fabricile să crească continuu, ceea ce 
solicita modalități de organizare a producției 
diferite de cele ale fabricilor/atelierelor de la 
începutul secolului. Specific acestei revoluții 

este utilizarea acționării electrice a echipamentelor de producție și realizarea unei 
producții de masă bazată pe divizarea și specializarea activităților în procesul mun-
cii prin utilizarea liniilor de producție. Prima linie de producție a fost utilizată în 
anul 1870 la abatorul din Cincinnati, SUA. Dar cea mai cunoscută și cu impactul cel 
mai mare l-a avut introducerea de către Ford, în anul 1913, a liniei de montaj pentru 
modelul de automobil Ford T. Dacă în anul 1912 producția de automobile Ford T 
era de 40.000 de bucăți, în anul 1914, după introducerea liniei de montaj, aceasta a 
crescut la peste 260.000. O altă caracteristică a acestei revoluții a fost dezvoltarea 
motorului cu ardere internă care a revoluționat transporturile și a deschis era utili-
zării petrolului ca principală sursă de energie.

A treia revoluție industrială a început odată 
cu dezvoltările tehnologice realizate după cel 
de-al Doilea Război Mondial atât în domeniul 
mașinilor-unelte și automatizării proceselor 
de fabricație, cât, mai ales, în domeniul micro-
electronicii și calculatoarelor, Se consideră că 
începutul acesteia a fost în anul 1969, când s-a 
realizat și utilizat primul Controler Programabil 
Logic (PLC), Modicon 084, fapt ce a revoluționat 
sistemele de automatizare industriale. Acesta 
este un dispozitiv programabil utilizat pentru 
comanda mașinilor și proceselor industriale. 
Caracteristica de bază a celei de-a treia revoluții 
industriale este utilizarea sistemelor electronice 

și tehnologiei informației, precum și a roboților în automatizarea producției. Din 
punct de vedere energetic, începe să crească semnificativ utilizarea energiei nucleare. 

A patra revoluție industrială (Industria 4.0) a început odată cu deceniile 8 și 9 ale 
secolului XX, când s-au făcut progrese semnificative în domeniul calculatoarelor, 
senzorilor, telecomunicațiilor și generalizare în masă a internetului. Aceasta este 
caracterizată de utilizarea sistemelor cyber-fizice în procesele de producție și în 
conectivitatea acestora. Conceptul de Industrie 4.0 a fost introdus de cancelarul 
Germaniei Angela Merkel în anul 2011, cu ocazia deschiderii Târgului de la Hanovra. 
Tehnologiile avansate specifice celei de-a patra revoluții industriale sunt: internetul 
obiectelor (Internet of Things-IoT), prelucrarea datelor și, mai nou, manufacturarea 

Automobil Ford T din anul 1912

Modicon 084, primul PLC
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Conceptele celei de-a Patra Revoluții Industriale sunt 
incluse deja în programele strategice de dezvoltare 
ale tuturor țărilor dezvoltate din Europa, America 
și Asia. Practic omenirea a traversat trei revoluții 
industriale, se află într-a patra revoluție Industria 4.0 
și se îndreaptă spre a cincea care va fi diferită de toate 
cele patru și care va aduce schimbări greu de imaginat 
acum. Așezând într-un grafic această evoluție, putem 
vizualiza schematic lungul drum parcurs de omenire și 
putem sesiza că etapele schimbării sunt tot mai scurte.

Ținând seama de faptul că viteza implementării unei noi invenții în viața cotidiană 
este din ce în ce mai mare, momentul apariției următoarei revoluții poate fi estimat 
la câteva zeci de ani.

PERIOADA
PREINDUSTRIALĂ
Energia umană, 
animală și a apei
FORȚA BRUTĂ

MECANIZAREA

ELECTRIFICAREA

DIGITIZAREA
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INDUSTRIALĂ
Introducerea mecanizării
Energia apei și aburului

Motorul cu abur

Linia de montaj Ford

PLC Modicon 084

Conceptul Industry 4.0
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INDUSTRIALĂ
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Energia electrică
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produselor în „cloud” (cloud manufacturing), 
prelucrarea prin adăugare de material (Additive 
Manufacturing), realitatea augmentată, Big Data, 
roboții autonomi, simularea proceselor, integrarea 
sistemelor pe verticală si orizontală. Prin aplicarea 
acestor noi tehnologii, momentul în care aplicația de pe 
telefonul mobil va sesiza, prin intermediul senzorilor, o 
problemă de sănătate și va transmite informația 
doctorului (virtual), care va prescrie rețeta și o va 
transfera farmaciei, care va „imprima” medicamentele 
și le va livra pacientului prin intermediul unei drone, nu 
este departe. Toate tehnologiile menționate în procesul 
descris mai sus sunt realizate sau în curs de realizare. 
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Dacă privim istoria tehnologiilor din punctul de vedere al adaptării acestora la 
cerințele consumatorului, o putem periodiza în următoarele patru etape, care se 
suprapun, în general, peste cele patru revoluții industriale (Graficul următor). 

Perioada de dinaintea primei revoluții industriale (cea a producției artizanale) este 
caracterizată prin aceea că fiecare produs era proiectat și realizat pentru un anumit 
client (încălțămintea, hainele, harnașamentele pentru cai etc.). Revoluția industrială 
din secolele XVIII și XIX a condus la o creștere a productivității și a volumului 
de producție pe variante de produs, ceea ce a făcut ca, la începutul secolului XX, 
să se treacă la o altă paradigmă, aceea a producției de masă (introdusă de Ford în 
fabricația modelului de automobil Ford T). În această etapă este fabricat un număr 
limitat de produse, acestea fiind realizate într-un număr foarte mare (de masă), 
presupunându-se că vor fi suficienți cumpărători pentru ele. Anul 1955 se consideră 
a fi caracteristic pentru producția de masă, fiind anul cu volumul cel mai mare de 
producție pentru o anumită variantă de produs. Începând cu acest an, de cotitură, 
varietatea produselor crește, iar numărul de produse pe o variantă începe să scadă. 

Anul 1969 este anul trecerii într-o nouă etapă, aceea a personalizării de masă (mass 
customization), în care clientul selectează produsul dorit, dintr-o listă de opțiuni, 
înaintea realizării acestuia (exemplu clasic este cel al alegerii configurației autoturismului 
de către client pe baza unei liste de variante și apoi lansarea acestuia în producție). 

Cea de-a patra etapă tehnologică este aceea a producției personalizate, care începe 
în prima decadă a secolului XXI. În această perioadă, opțiunile produsului sunt 
alese de către client, cumpărate de la producător și apoi realizate cu sisteme avansate 
de prelucrare. 

Din cele de mai sus rezultă că tehnologiile au parcurs o dezvoltare ciclică, de la pro-
ducția artizanală personalizată (orientată pe individ), la producția de masă (orienta-
tă pe produs), apoi la cea personalizată de masă (orientată pe grupuri de consuma-
tori) și revenind la producția personalizată (orientată pe consumatorul individual). 
Din acest punct de vedere, următoarea revoluție industrială va apărea în momentul 
în care fiecare consumator își va produce singur bunurile de care are nevoie, într-un 
timp rezonabil, utilizând tehnologii de tipul Additive Manufacturing și programele 
necesare pentru aceasta, des-
cărcate din internet (Cloud). 
În felul acesta, ciclul prezen-
tat se închide complet, reve-
nindu-se la tipul de producție 
din comuna primitivă, în care 
fiecare individ își producea 
singur bunurile necesare.

O evidențiere grafică a acestei 
ciclicități poate fi evidențiată 
de următorul grafic: 1782
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Am considerat că în timpul mandatului meu putem pune bazele unui dialog 
constructiv, bazat pe realități și evidențe, că putem provoca discuții care să ducă 
la găsirea soluțiilor optime pentru ca cea de-a cincea revoluție industrială să aducă 
zorii unei lumi mai drepte, fără războaie, echitabilă față de toate statele lumii, fără 
sărăcie, fără boli incurabile, cu un mediu sănătos și capabilă să asigure o viață 
decentă fiecărui cetățean. Asta am încercat să vă transmit în mandatul meu. Dacă 
am reușit, veți aprecia fiecare.

Iacob Baciu,
Președinte AICESIS în perioada 2017-2019

După pauza de 
prânz, s-a desfășurat 
momentul aniversar 
oferit de președinția 
CES România.
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C E R E M O N I A  D E  A N I V E R S A R E 
A  2 0  D E  A N I  D E  E X I S T E N Ț Ă  A  A I C E S I S
În cadrul acestei ceremonii, președintele CES România, domnul Iacob Baciu, a 
oferit Diploma și Placheta aniversară tuturor membrilor și colaboratorilor AICESIS, 
moment marcat de emoția și bucuria delegațiilor prezente la reuniunea AG. 
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Domnul Charles Koffi Diby, președintele AICESIS, l-a mandatat pe domnul Iacob 
Baciu, președintele CES România, să conducă în continuare lucrările AG.

Viitorul AICESIS. Președintele dă cuvântul reprezentantului grupului de lucru pentru 
a prezenta nota privind viitorul Asociației. Grupul de lucru prezintă documentul pe care 
l-a elaborat și în care este analizată activitatea AICESIS, în special gradul de realizare a 
obiectivelor sale și contextul în care evoluează Asociația. Câteva întrebări directoare au 
fost formulate pentru dezbatere, concentrate pe evaluarea rezultatelor și posibilele linii 
de acțiune în viitor. A avut loc o dezbatere intensă, în timpul căreia au fost abordate 
probleme precum: importanța intensificării schimbului de experiențe; necesitatea 
intensificării relațiilor cu organizațiile internaționale; sprijinul pentru crearea de noi 
CES-uri și pentru îmbunătățirea activității consiliilor existente; relația dintre activitatea 
AICESIS și ODD-uri; necesitatea de a diversifica comunicarea activității AICESIS, atât 
pe plan extern, cât și intern; promovarea dimensiunii regionale a Asociației sau, mai 
general, evaluarea rolului AICESIS, în care va fi fundamental rolul consiliilor membre.  

Noii membri ai CA și SG adjuncți. În urma discuțiilor, se propune noua structură  
a Consiliului de Administrație, și anume:
- Africa: Benin, Coasta de Fildeș, Mali, RD Congo, Senegal, UCESA
- America Latină: Curaçao, Republica Dominicană, Saint Martin
- Asia / Eurasia / Orientul Mijlociu: China, Rusia, Iordania
- Europa: Franța, Spania, Grecia, România, Serbia, Monaco

PREȘEDINTE COASTA DE FILDEȘ
Charles Koffi DIBY

AFRICA

BENIN
Augustin Tabé GBIAN

MALI
Boulkassoum HAÏDARA

RD CONGO
Jean Pierre KIWAKANA

SENEGAL
Aminata TOURÉ

UCESA
Ahmed CHAMI
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AMERICA LATINĂ

CURAÇAO
John JACOBS

REPUBLICA 
DOMINICANĂ
Agripino Núñez 

COLLADO

SINT MAARTEN
Damien RICHARDSON

ASIA / EURASIA / ORIENTUL MIJLOCIU

CHINA
ZHANG Qingli

IORDANIA
Mustafa HAMARNEH

RUSIA
Lidiya MIHEEVA

EUROPA

FRANȚA
Patrick BERNASCONI

GRECIA
George VERNICOS

MONACO
Caroline 

ROUGAIGNON-
VERNIN

ROMÂNIA
Iacob BACIU

SERBIA
Zoran DJORDJEVIC

SPANIA
Julián ARIZA

SG adjuncți, care și-au depus candidaturile, reprezintă următoarele CES-IS:
- Africa: UCESA
- America Latină / Caraibe: Curaçao
- Asia / Eurasia / Orientul Mijlociu: Coreea
- Europa: Luxemburg
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Președintele le cere delegaților AG să se pronunțe asupra acestor candidaturi. În 
urma discuțiilor și întrunirilor la nivel regional, noii membrii au fost aprobați.

Lucrările Adunării Generală au continuat în data de 10 octombrie 2019,  între orele 
09:00 și 12:30.

Lucrările AG sunt conduse de președintele Iacob Baciu. Sunt dezbătute următoarele 
subiecte prevăzute în agendă:

Comunicare – Marketing. Președintele dă cuvântul SG, dl Francisco Gonzalez 
de Lena, pentru  prezentarea notei privind comunicarea, care include următoarele 
subiecte: obiective strategice ale AICESIS, audiență, teme și mesaje cheie, oportunități 
și riscuri, plan de comunicare operațională.

Site-ul internet. În ceea ce privește pagina web, procedura de achiziție a fost 
implementată, iar compania aleasă a prezentat primele rezultate ale activității sale, 
ce au fost examinate în cadrul AG de la București, pentru a se lua decizia cu privire 
la punerea în funcțiune a site-ului, ca parte a politicii de comunicare a AICESIS.

În ceea ce privește biroul virtual, președintele dă cuvântul SG pentru a informa 
membrii asupra stadiului realizării. Pentru că nu a fost făcută nicio propunere 
adecvată în cadrul procedurii de achiziție, decizia de inițiere a unei noi proceduri va 
fi transmisă Adunării Generale.

În urma prezentării SG, președintele deschide dezbaterea pentru delegații la AG, 
astfel încât fiecare să își exprime punctul de vedere, în special cu privire la decizia 
care trebuie adoptată.

SG face un rezumat al dezbaterilor și propune decizia de adoptat. 

Președintele solicită delegațiilor la AG aprobarea deciziei. 

Decizia a fost aprobată.

Noi aderări. Președintele anunță că AICESIS a primit 3 cereri de aderare din partea 
CES-urilor din Tunisia și Guatemala și din partea Organizației Internaționale a 
Francofoniei.

Președintele dă cuvântul reprezentantului CES din Guatemala să prezinte instituția.

Se aprobă susținerea candidaturii CES-ului din Tunisia, cu toate că, reprezentantul 
instituției nu a putut fi prezent la AG de la București. Candidatura este luată în 
discuție.

Președintele solicită delegaților să spună dacă există consens pentru a accepta 
calitatea de membru activ pentru cele două instituții. S-a realizat consensul. 

De remarcat că Organizația Internațională a Francofoniei nu a fost reprezentată la 
AG a AICESIS de la București.
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Data și locul următoarei AG nu s-au putut stabili.

Forumul asiatic pentru dialog social 2019. Președintele dă cuvântul reprezentantului 
Coreei pentru a informa membrii AICESIS în legătură cu organizarea Forumului 
asiatic în Coreea.

Prezentarea deciziilor. Președintele dă cuvântul SG pentru a face o trecere în 
revistă a  deciziilor adoptate în cadrul AG.

Discursul dlui președinte Iacob Baciu la închiderea lucrărilor AG1

Președintele CES România, dl Iacob Baciu, mulțumește tuturor celor care l-au 
susținut ca președinte al AICESIS pentru sprijinul, încurajările și încrederea care 
i-au fost arătate în cei doi ani cât s-a aflat la conducerea AICESIS, care au avut ca 
rezultat îmbunătățirea activității în cadrul AICESIS și succesul mandatului CES 
România în fruntea Asociației.

Președintele Baciu mulțumește tuturor 
oaspeților și pentru efortul de a fi 
prezenți la reuniunile de la București și 
consideră că, pe perioada președinției 
române, Asociația s-a consolidat atât 
numeric, cât și financiar, iar meritul 
este al tuturor membrilor săi.

Președintele Iacob Baciu urează mult 
succes noii președinții.

La rândul său, domnul Charles 
Koffi DIBY, președintele AICESIS, 
mulțumește delegaților la AG care 
l-au ales ca președinte al AICESIS și 
își reiterează încrederea în sprijinul 
pe care îl va primi din partea tuturor 
pentru a-și duce la îndeplinire, în 
foarte bune condiții, mandatul de 
președinte pentru perioada 2019-2021. 

Cu acest prilej, domnul Charles Koffi DIBY, președintele AICESIS, propune ca           
dl Iacob Baciu să fie numit președinte de onoare al AICESIS. Adunarea Generală 
aprobă propunerea cu aplauze.

Domnul Apostolos Xyraphis este numit raportor general pe perioada președinției 
CESEC din Coasta de Fildeș.

1 Vezi pagina 48
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Discursul Președintelui AICESIS, ES Domnul Charles Koffi DIBY, la 
încheierea AG AICESIS

• Domnule Iacob BACIU, Președinte al CES România, Președinte AICESIS la 
sfârșit de mandat;

• Doamnelor și Domnilor președinți ai CES-IS;
• Doamnelor și Domnilor șefi de delegații;
• Domnule Francisco Gonzalez de Lena, Secretar General al AICESIS;
• Doamnelor și Domnilor membri ai delegațiilor;
• Doamnelor și Domnilor reprezentanți ai organizațiilor internaționale (OIM, 

ECOSOC);
• Doamnelor și Domnilor.

Iată-ne ajunși la sfârșitul reuniunii Adunării Generale a Organizației noastre. Aș 
vrea, în numele dumneavoastră, al tuturor, să transmit sincerele noastre mulțumiri 
Președintelui Iacob BACIU, precum și tuturor membrilor CES România, pentru 
primirea de care am beneficiat și pentru organizarea perfectă a acestor evenimente. 

La sfârșitul examinării punctelor de pe ordinea de zi și în lumina rezumatului 
deciziilor pe care l-am aprobat, sub rezerva modificărilor dorite, cred că trebuie să 
vă împărtășesc satisfacția unui bilanț pozitiv al acestei reuniuni. 

Împreună, am înțeles încă o dată nevoia ca fiecare dintre instituțiile noastre 
consultative să meargă mai departe, să dezvolte strategii eficiente pentru bunăstarea 
populațiilor noastre. 

Astfel vom oferi răspunsuri utile guvernelor noastre, prin capacitatea noastră de a 
mobiliza sprijin strategic, relevant și durabil în implementarea politicilor publice ale 
statelor noastre. 

Doamnelor și Domnilor,  
Stimați colegi, 

Pentru următorii doi ani, reflecțiile 
noastre vor avea ca epicentru problema 
atenuării multiplelor inegalități și 
vulnerabilități, de oriunde ar proveni 
acestea. Știu că pot conta pe sprijinul 
tuturor, astfel încât Tema principală de 
lucru pe care am adoptat-o împreună 
să poată fi defalcată pe sectoare de 
fiecare instituție consultativă, în 
funcție de situațiile și provocările 
specifice fiecărui continent. 
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Doamnelor și Domnilor,  
Stimați colegi, 

Nu aș putea să îmi închei observațiile fără să reiterez încrederea mea în contribuțiile 
dumneavoastră prețioase și în angajamentul fiecăruia dintre dumneavoastră, astfel 
încât împreună să avem o Asociație mai puternică și mai utilă. 

Din acest motiv, aș dori să vă invit să vă ocupați de proiectele prezentate, pentru a le 
îmbogăți cu contribuțiile dumneavoastră pertinente, care ar putea fi transmise prin 
consultări la domiciliu sau prin canalele obișnuite. 

Contribuțiile dumneavoastră vor consolida activitatea deja dezvoltată pentru 
validarea documentelor consensuale, în cadrul unui Consiliu de Administrație 
extraordinar organizat în acest scop. 

Doamnelor și Domnilor,

Buna desfășurare a organizației noastre, care a sărbătorit a 20-a aniversare, se 
bazează pe continuitate, combinată cu inovația. Această dialectică, care a guvernat 
întotdeauna activitatea AICESIS, nu va lipsi din aceste reuniuni. 

Prin urmare, îmi face plăcere să propun ca predecesorul meu, președintele CES 
România, dl Iacob BACIU, să fie numit președinte de onoare al Asociației noastre, 
în vederea garanției acestei continuități. 

În plus, viziunea pe care ne-o propunem pe parcursul mandatului 2019-2021, 
precum și variațiile sale operaționale, necesită contribuția persoanelor cu o bogată 
experiență și cu abilități dovedite, în raport cu provocările viitoare.

De asemenea, îl propun ca raportor al temei principale de lucru, pe secretarul 
general al CES Grecia, dl Apostolos XYRAFIS. 

Doamnelor și Domnilor,

Aceste opțiuni, pe care le aprobați, subliniază bogăția capitalului uman de care dispune 
Asociația noastră pentru a-și atinge obiectivele stabilite. Aceasta va fi situația pe 
parcursul mandatului 2019-2021. Asociez această dorință cu sprijinul indispensabil 
al tuturor partenerilor AICESIS, în special al Organizației Internaționale a Muncii, 
căreia îi mulțumim pentru sprijinul de care beneficiem la Atelierele și Seminarele 
noastre și la alte evenimente pe care le organizăm. 

Vă mulțumesc tuturor! 

Charles Koffi DIBY
 Președintele Consiliului Economic, Social, 

de Mediu și Cultural din Coasta de Fildeș 
Președinte AICESIS 2019-2021
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C O N S I L I U L  D E  A D M I N I S T R A Ț I E  2
Dl Charles Koffi DIBY, președinte AICESIS, 
președinte CESEC din Coasta de Fildeș, își 
prezintă tema principală de lucru pe perioada 
președinției, precum și planul de activități 
pentru perioada 2019-2021.

Prezentarea Temei Principale de 
Lucru a Președintelui AICESIS,  
ES Domnul Charles Koffi DIBY
Stimați participanți,

Îmi face plăcere să vă prezint tema principală 
de lucru și planul de acțiune care vor anima 
următorii doi ani ai mandatului nostru în 
fruntea AICESIS.

Slide 2: Plan

Prezentarea noastră se va desfășura pe 5 
puncte. Vom prezenta un scurt context, apoi 
vă vom introduce în problemele care au făcut 
posibilă alegerea acestei teme principale de 
lucru, precum și în matricea care va susține 
acțiunea noastră în fruntea AICESIS. Voi 
propune, în sfârșit, un catalog de teme și un 
proiect de ghid de proceduri pentru a anticipa 
reflecțiile pe care le vom avea la nivel regional 
și reforma guvernanței pe care intenționez să 
o conduc cu acordul dumneavoastră deplin.

Slide-uri 3 – 5: Context

Asociația noastră tocmai a împlinit primii 20 de ani de existență. Și pe parcursul 
ultimelor 11 mandate, reflecțiile au avut loc în cadrul unei contribuții pe care 
Organizația noastră și-a propus să o folosească pentru promovarea Dialogului 
Social, consolidarea dezvoltării economice, precum și pentru luarea în considerare 
a provocărilor societății timpului nostru.

Slide-uri 6 – 7: Tema principală de lucru 

Așa cum am precizat ieri în discursul meu de orientare, mandatul 2019-2021 
va fi dedicat Temei principale de lucru intitulate „O Asociație inovatoare care să 
contribuie la reducerea inegalităților și a vulnerabilităților continentale”.
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Slide 8: Tema principală de lucru 

Această temă de lucru evocă ajustările de care are nevoie organizația noastră, după 
ce își va fi evaluat parcursul în cei 20 de ani de existență. O organizație inovatoare 
și capabilă să anticipeze reflecția asupra provocărilor contemporane și viitoare ce ar 
putea împiedica progresul țărilor noastre către o dezvoltare durabilă și armonioasă.

Slide 9: Tema principală de lucru 

Primul dintre conceptele incluse în tema noastră principală de lucru se referă la 
inegalități, care, din păcate, constituie amenințări reale pentru societățile noastre și 
pun în pericol sinergia necesară care trebuie să prevaleze între toate forțele din țările 
noastre, în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare, care sunt ale noastre.

Slide 10: Tema principală de lucru 

Noțiunea de vulnerabilitate ar putea fi înțeleasă în mai multe moduri, datorită 
pluralității domeniilor. Într-adevăr, poate fi înțeleasă în termeni economici, având în 
vedere condițiile de viață ale oamenilor, în multe părți ale lumii. De asemenea, poate 
fi înțeleasă în termeni de ecologie, având în vedere impactul negativ al schimbărilor 
climatice, consecințele modelului nostru de producție și consum, care este tot 
mai puțin compatibil cu echilibrele ecologice, adesea surse de migrație internă și 
externă. Fără a pretinde o analiză exhaustivă, vulnerabilitatea s-ar putea prezenta, 
de asemenea, ca o amenințare culturală, luând în considerare încercările recurente 
de standardizare a civilizației sau luând în considerare spolierile dăunătoare ale 
moștenirii culturale a popoarelor vizate pentru exotismul producțiilor lor artistice. 
Oricare ar fi cazul, reducerea vulnerabilităților necesită eforturi și angajamente 
conjugate pe care trebuie să le asumăm pentru a asigura demnitatea ființei umane.

Slide-uri 11 – 15: Cadru de acțiuni 

Reflecția și acțiunile legate de această temă principală de lucru vor respecta 
implementarea unui Plan Strategic al acestui mandat, care conține trei axe, prima 
dintre acestea având în vedere necesara și prealabila reformă a guvernanței 
organizației noastre, baza programului nostru. Va fi, așadar, nevoie: 
• să adaptăm textele pentru optimizarea guvernanței; 
• să oficializăm procedurile de lucru;
• să dematerializăm cadrul de colaborare;
• să stimulăm o nouă dinamică pentru strategia noastră de comunicare. 

În a doua etapă a Planului nostru se găsește esența organizației noastre, împărtășirea 
de experiențe și de bune practici, prin consolidarea capacităților instituțiilor 
noastre. Va fi nevoie: 
• să organizăm ateliere regionale pe probleme legate de Tema Principală de Lucru; 
• să promovăm schimburile dintre instituțiile noastre în vederea valorizării 

împărtășirii de experiențe și de bune practici;
• să creăm un fond de sprijin pentru activitățile consiliilor economice și sociale și 

instituțiilor similare (CES-IS). 
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În sfârșit, cea de-a treia și nu mai puțin importantă axă strategică a planului nostru 
va fi dedicată Consolidării angajamentului nostru internațional unde AICESIS se 
va implica alături de partenerii săi, cu scopul: 
• sprijinirii creării de noi CES-IS în întreaga lume;
• consolidării cooperării cu partenerii tradiționali;
• creării de noi parteneriate cu actori internaționali.

Slide 16: Catalog tematic 

Ar fi benefic să situăm contribuțiile noastre în avangarda reflecțiilor pentru noi 
pacte sociale, cu soluții pertinente, ușor de implementat și cu un impact imediat 
asupra vieții popoarelor noastre.

De aceea, vă propun o serie de teme legate de problemele prezentului, pe care le 
veți putea consolida, devenind astfel o forță în ce privește propunerile făcute 
guvernanților noștri.

Slide 17: Ghid de proceduri 

Așa cum am anunțat când am prezentat prima axă, supun atenției acest proiect de 
ghid de proceduri instituționale și financiare, cu scopul de a stabili de acum înainte 
modul nostru de funcționare, cu obiectivul de a duce la bun sfârșit activitățile 
noastre. Aștept, așadar, să evaluați acest proiect și să îl perfecționați, pentru a 
obține un document consensual. Pe această notă se încheie prezentarea noastră a 
misiunii pe care ne-am asumat-o și pe care sperăm să o îndeplinim cu sprijinul 
dumneavoastră prețios. 

Vă mulțumesc.

Charles Koffi DIBY
Președintele Consiliului Economic, Social, 
de Mediu și Cultural din Coasta de Fildeș
Președinte AICESIS 2019-2021
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S C R I S O R I  D E  M U L Ț U M I R E 
Ș I  D E  F E L I C I T A R E

PREȘEDINTE

Abidjan, 24 octombrie 2019

Subiect: Mulțumiri

Domnule Președinte,

În urma reuniunii statutare a AICESIS, desfășurate între 9 și 11 octombrie 2019 la 
București, îmi face plăcere să vă transmit, dumneavoastră și membrilor Consiliului 
Economic și Social din România, felicitările mele călduroase și sincere pentru buna 
desfășurare a acestei reuniuni.

De asemenea, doresc să îmi exprim mulțumirile sincere pentru primirea excelentă 
și atenția de care ne-am bucurat eu și delegația mea pe parcursul șederii noastre pe 
pământ românesc. Vă rog, de asemenea, să transmiteți recunoștința mea domnului 
prim-ministru al României.

Totodată, în urma transmiterii sarcinilor aferente președinției AICESIS, doresc 
să reiterez ambiția mea de a continua proiectele începute în timpul mandatului 
dumneavoastră, , aducând o abordare inovatoare asupra reflecției și guvernanței. 
Pentru a atinge acest scop, avem nevoie de o Asociație unită, în perfectă armonie și 
pregătită să răspundă provocărilor societății epocii noastre.

Știu că pot să mă bazez pe disponibilitatea și contribuția dumneavoastră la împlinirea 
acestor obiective enumerate în planul nostru strategic, pentru care mi-ați acordat sprijinul 
dumneavoastră total și ați acceptat să fiți numit președinte de onoare al AICESIS.

În așteptarea următoarei noastre reuniuni statutare, aș vrea, încă o dată, să îmi 
exprim considerația fraternă și vă rog să primiți, Domnule Președinte, expresia 
respectului meu profund.

Charles Koffi DIBY

Domnului Iacob BACIU
Președintele Consiliului Economic și
Social din România,
BUCUREȘTI
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Dlui Iacob Baciu

Președintele CES România / Președinte de onoare al AICESIS

Madrid, 14 octombrie 2019

Stimate Domnule Președinte Baciu,

Odată încheiată această etapă a colaborării noastre, vă scriu pentru a-mi exprima 
recunoștința și felicitările.

Încep cu ultimele: vă felicit pentru modul în care ați dezvoltat președinția AICESIS 
pe care ați deținut-o și, mai precis, pentru încheierea acesteia cu reuniunea Adunării 
Generale și cu Conferința organizată împreună cu OIM. În calitate de Secretar General 
al asociației noastre, trebuie să vă spun că v-ați desfășurat președinția cu o intensitate 
și un devotament decisive, care au dat un impuls puternic activității AICESIS.

În consecință, vă mulțumesc, de asemenea, în calitate de SG. Am găsit întotdeauna 
în persoana dumneavoastră o atitudine receptivă față de inițiativele mele și 
colaborarea în îndeplinirea sarcinilor mele, pe care nu le-aș fi putut duce la bun 
sfârșit fără aceste atitudini din partea dumneavoastră. Gândindu-mă retrospectiv la 
acești ultimi doi ani, revăd numeroase ore de reuniune, de conversație și, mai ales, 
de lucru în comun. Și trebuie să vă spun că împreună cu dumneavoastră am lucrat 
așa cum concep eu lucrul în echipă: comunicând sincer, repartizând rolurile clar și 
îndeplinind cirteriile convenite cu fidelitate.

De aceea doresc să închei această scrisoare spunându-vă că, mai ales în timpul 
ultimelor zile ale președinției dumneavoastră, mi-ați oferit un exemplu semnificativ 
al caracterului dumneavoastră, profesional, dar mai ales uman. Vă rog să mă credeți 
că îmi va fi foarte greu să uit susținerea pe care mi-ați acordat-o la București.

Vă mulțumesc, Domnule Președinte Baciu, dumneavoastră și colaboratorilor 
dumneavoastră din cadrul CES România. Acestea sunt mulțumiri transmise 
multor persoane din cadrul acestui consiliu, care au contribuit la bunele rezultate 
ale președinției dumneavoastră, însă doresc să îi mulțumesc în special Eugeniei 
Ștefănescu, o profesionistă excelentă și o persoană remarcabilă care mi-a acordat un 
sprijin decisiv.

Pe întreaga durată a activității mele de secretar general al AICESIS, voi rămâne mereu 
la dispoziția dumneavoastră și a acestor persoane. Și îți mulțumesc mult, dragă 
prieten Iacob. Sper că vei continua să îmi faci onoarea de a rămâne prietenul tău.

Francisco Gonzalez de Lena

Secretar General al AICESIS
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CES-DE-095/2019 Santo Domingo, 16 octombrie 2019

Domnului Iacob Baciu
Președinte Consiliul Economic și Social din România

Domnule Președinte Baciu:

Permiteți-mi să reiterez recunoștința mea pentru exercitarea unui mandat 
extraordinar de președinție în fruntea AICESIS în perioada 2017-2019, care ne-a 
permis stabilitatea continuă a parteneriatului nostru.

Conform lecturii raportului instituțional 2017-2019 pe care l-ați prezentat, observ 
cu mare admirație că acesta întărește valorile incluziunii, transparenței, realizării 
obiectivelor și îndatoririlor pe termen scurt și mediu, într-un cadru de respect 
instituțional și de atașament față de valorile democrației contemporane.

Ne-ați încurajat să participăm în procesul de luare a deciziilor, oferindu-ne tot spațiul 
necesar pentru exprimarea ideilor noastre, favorizând astfel construirea consensului 
necesar, într-un moment al individualismului, pe care îl trăim.

Transmiterea președinției de către Consiliul Economic și Social român, de pe 
continentul european, către Consiliul Economic și Social din Coasta de Fildeș, pe 
continentul african, în persoana președintelui său, domnul Charles Koffi DIBY, 
a fost marcată de o imensă exprimare a solidarității și a generozității din partea 
dumneavoastră. Vă asigurăm că Adunarea Generală apreciază acest gest.

Sper că, din locul dumneavoastră în cadrul Consiliului de Administrație și prin 
leadershipul pe care îl exercitați, veți continua să fiți un far pentru a sprijini Asociația 
Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare, AICESIS, 
să continue și să rămână pe calea respectului față de fiecare dintre membrii săi, pe 
baza regulilor stabilite; să adopte, prin consens, decizii bine gândite și analizate, care 
vor face parte din viitorul Asociației, astfel încât să aibă sprijinul conștient și matur 
al majorității membrilor care aparțin acesteia.

În sfârșit, apreciez invitația pe care dumneavoastră și buna dumneavoastră 
colaboratoare, doamna Ștefănescu, ne-ați oferit-o, aceea de a cunoaște unul dintre cele 
mai frumoase edificii de cultură pe care le-am vizitat în lume și de a mă înălța spiritual 
prin magnificul concert, o plăcere pentru simțurile mele. A fost singura ocazie pe care 
mulți dintre noi am avut-o de a ieși și de a admira frumosul oraș București.

Monseniorul Agripino Nuenz Collado, Președintele Consiliului Economic și Social 
din Republica Dominicană, vă mulțumește pentru primirea acordată dlui consilier 
Alejandro Nouel și mie, în calitate de delegație dominicană. Își exprimă mulțumirile 
pentru faptul că l-ați menționat în raportul instituțional pe care l-ați prezentat. Speră 
ca în viitorul apropiat să vă transmită personal aceste mulțumiri.

Vă rog să primiți, Domnule Președinte Baciu, expresia distinselor mele sentimente. 

Iraima CAPRILES
Director Executiv
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„Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.” (Art. 141 din Constituția României revizuită)

Membru fondator al Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS)
Membru al Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare ale Statelor și Guvernelor Membre ale Francofoniei (UCESIF)

CONSILIUL  ECONOMIC  ŞI  SOCIAL
Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poștal: 020027
Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34 Fax: 021.316.31.31
 021.310.23.57, 021.316.31.33
Cod fiscal: 10464660 E-mail: ces@ces.ro  www.ces.ro

 Stimați colegi, 

Doresc să vă mulțumesc călduros pentru prezența dumneavoastră la deschiderea 
Adunării Generale a Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale 
și Instituțiilor Similare (AICESIS), care a avut loc în ziua de 9 octombrie 2019 la 
București. 

De asemenea, doresc să mulțumesc în mod deosebit acelora dintre dumneavoastră 
care și-au adus contribuția la buna desfășurare a Conferinței Internaționale OIM-
AICESIS-CES România din zilele de 10 și 11 octombrie și la analiza, alături de experți 
internaționali, a chestiunilor socio-economice de mare importanță în prezent, 
legate de tema principală de lucru pe care am propus-o pe durata mandatului meu 
în fruntea AICESIS, și anume digitalizarea.

Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de Consiliul Economic și Social, pe 
care îl conduc, într-un moment de mare semnificație, acela al predării președinției 
AICESIS pe care am deținut-o în perioada 2017-2019, și al sărbătoririi a 20 de ani 
de activitate a asociației. 

Prezența dumneavoastră aici a fost un simbol al sprijinului acordat pentru 
promovarea imaginii României pe plan internațional.

Cu deosebită stimă,

Iacob Baciu

Președinte
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Discursul dlui președinte Iacob Baciu la închiderea lucrărilor AG
Doamnelor și domnilor, Stimați colegi,

Cele trei zile petrecute la București, capitala României, cu ocazia Adunării Generale, 
reprezintă încă o pagină în istoria Asociației Internaționale a Consiliilor Economice 
și Sociale și Instituțiilor Similare.

După doi ani de mandat, în funcția de președinte AICESIS, am prezentat bilanțul și 
dumneavoastră ați avut posibilitatea să trageți concluziile în legătură cu activitatea 
AICESIS din acest mandat.

În urmă cu doi ani, la Santo Domingo, în Republica Dominicană, am fost învestit în 
funcția de președinte AICESIS, din poziția de președinte al CES România, României 
revenindu-i, din partea Europei, președinția rotativă a AICESIS.

Acum voi transfera mandatul de președinte AICESIS colegului și prietenului meu 
Koffy Diby, care reprezintă continentul Africa.

Practic Europa predă ștafeta Africii în onoranta și importanta misiune de a conduce 
AICESIS în următorii doi ani.

În cei doi ani de mandat am avut numeroase satisfacții legate de munca depusă 
pentru consolidarea AICESIS.

Împreună cu dumneavoastră am reușit să întărim poziția AICESIS și să revigorăm 
implicarea instituției noastre în problematica economică și socială a lumii.

Am transmis cu fiecare ocazie mesajul meu de implicare activă a AICESIS în marile 
proiecte și dezbateri pentru construirea unei lumi mai bune, mai drepte și echitabile 
pentru toți locuitorii planetei.

Am militat pentru digitalizarea economică, administrativă a serviciilor esențiale 
acordate populației pentru reducerea decalajelor economice și sociale dintre țări, 
pentru combaterea sărăciei, protecția mediului și asigurarea accesului la servicii de 
sănătate și învățământ pentru toți locuitorii planetei.

Ați înțeles și ați apreciat mesajul meu transmițându-l, la rândul vostru, decidenților 
politici din țările voastre.

Au fost și neîmpliniri.

Nu am reușit să îi ajutăm pe colegii noștri din Mexic atunci când au avut nevoie.

Consiliul Economic și Social din România a fost oficial înființat în urmă cu 20 de ani.

Să nu credeți că a fost ușor pentru noi să ne impunem în spațiul politic românesc.

A trebuit să ne construim pas cu pas o identitate care să fie respectată în conformitate 
cu precizările Constituției României și a legii de înființare.
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Politicul a încercat să marginalizeze activitatea CES, însă prin muncă susținută am 
demonstrat că activitatea CES asigură garanția păstrării unui echilibru între demersul 
politic, în reglementările legislative, și drepturile economice și sociale ale populației.

Acum CES a devenit o instituție importantă în avizarea actelor legislative emise de 
Parlamentul și Guvernul României.

Pornind de la experiența României pot spune că AICESIS va trebui să se implice 
în continuare, consecvent, în susținerea Consiliilor Economice și Sociale și a 
Instituțiilor Similare la nivel global.

Am susținut și susțin în continuare că digitalizarea este necesară și importantă în 
realizarea progresului economic și social.

Beneficiile digitalizării sunt uriașe.

Există însă și pericole pe care este bine să le evităm, să le anticipăm și să le controlăm.

Accesul la tehnologie și informații trebuie să fie garantat pentru toate popoarele și 
acestea trebuie folosite în scopuri pașnice pentru prosperitatea tuturor.

Au fost cinci seminarii în mandatul meu de președinte AICESIS având ca temă 
digitalizarea.

Am fost impresionat să asist la o implicare fantastică a tuturor celor care au participat 
la aceste seminarii.

Au fost prezentate, într-un număr impresionant, idei, propuneri concrete de 
susținere și dezvoltare a digitalizării în toate domeniile de activitate.

Sunt convins că toate aceste dezbateri vor avea efecte benefice și vor rămâne în 
atenția voastră.

Am reușit să demonstrăm că suntem o instituție solidă, implicată în marile probleme 
globale, și acest lucru este susținut de bunele relații cu ONU, OIM, pe care le-am 
consolidat în ultimul timp.

Mulțumesc OIM pentru implicarea în acest seminar. Este o recunoaștere a necesității 
continuării unei colaborări în baza unui parteneriat consolidat.

Mulțumesc domnului Guy Ryder, directorul OIM, pentru susținerea și implicarea în 
activitățile organizate de AICESIS în parteneriat cu OIM.

Acum, la predarea mandatului, vreau să-mi întăresc promisiunea de a preda toate 
documentele dezbătute și aprobate în această perioadă, dar și toate prezentările pe 
care le-ați făcut în cele cinci seminarii organizate, tipărite într-un document, astfel 
încât să pun la dispoziția noului președinte al AICESIS, domnul Koffy Diby, un 
material de lucru care să constituie suportul pentru activitățile viitoare.
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Acest transfer de mandat arată că se poate face schimbarea conducerii AICESIS fără 
tensiuni, în mod firesc, democratic, așa cum este corect să se facă pentru a da posibilitatea 
aspiranților la o funcție de conducere să-și prezinte obiectivele și strategiile pe care le 
au în vedere pentru a crește implicarea AICESIS și pentru a o face mai eficientă.

Sunt convins că noua conducere va face tot ce îi stă în putere pentru creșterea 
prestigiului AICESIS.

În încheiere, vreau să mulțumesc, în primul rând, CES-urilor care reprezintă 
continentul european pentru susținerea și încrederea acordate CES-ului român. 
Mulțumesc, de asemenea, tuturor membrilor AICESIS pentru buna colaborare pe 
care am avut-o pe perioada mandatului meu.

Mulțumesc delegaților participanți la Adunarea Generală AICESIS pentru efortul 
de a fi prezenți și pentru implicarea în reușita acestei întâlniri.

Mulțumesc colegilor din CES România pentru implicarea în organizarea evenimentului.

Vă doresc tuturor multă sănătate, mult succes în activitățile viitoare și să ne întâlnim 
de fiecare dată ca prieteni uniți pentru aceeași cauză: prestigiul și implicarea AICESIS.

Succes noului președinte al AICESIS, domnul Koffy Diby!

INTERVIUL ACORDAT DE DL PREȘEDINTE IACOB BACIU  
REDACȚIEI CESEC MAGAZINE 
Stimată redacție, 

Mă simt onorat că revista CESEC, importantă publicație din Coasta de Fildeș, 
îmi propune câteva subiecte, asupra cărora dorește să aibă opinia mea, cu ocazia 
încheierii mandatului la președinția AICESIS. Voi încerca să răspund provocării, cu 
toate că nu-mi place să  vorbesc prea mult despre mine.

1. În timpul mandatului meu, vă pot spune că am decis să acționez în două direcții: 
administrativ și organizatoric.

a) Din punct de vedere administrativ, am gestionat realizarea foii de parcurs a 
președinției române, prin: 

• Organizarea a trei întruniri ale Adunării Generale (AG), cinci Consilii de 
Administrație (CA) și șase seminarii având ca temă „digitalizarea”. 

• Emiterea deciziilor privitoare la apartenența Consiliilor Economice și Sociale 
(CES) la AICESIS, precum și a celor privind calitatea de membru al Consiliului 
de Administrație, secretar adjunct regional, secretar general și președinte.

• Elaborarea și aprobarea unui Manual de Identitate Vizuală, care reglementează 
forma și culorile pentru: siglă, drapel, fanion, rollup, eșarfă, insignă, banner, plachetă.

• Analiza stadiului și începerea reconstrucției site-lui AICESIS, proces care este în 
derulare.
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b) Din punct de vedere organizatoric:
• Am militat pentru continuarea și consolidarea relației dintre AICESIS și 

ECOSOC, în contextul noii președinții a AICESIS. A fost analizată, în primul 
rând, posibilitatea elaborării unui acord de colaborare, în care să figureze 
principiile de bază ale relațiilor între cele două organizații. Am propus ca bază a 
acestora un program al participării AICESIS la evenimentele ECOSOC pentru 
perioada 2019-2020. Acordul are ca scop în special crearea unor inițiative de 
îmbunătățire a cooperării dintre cele două instituții și posibilitatea ca AICESIS 
să beneficieze de participarea la următoarele reuniuni ale ECOSOC, în vederea 
stabilirii unor contacte, capabile să aprofundeze această cooperare. 

• Unul dintre obiectivele majore pe care mi-am propus să le realizez pe perioada 
mandatului meu în fruntea AICESIS a fost consolidarea bunelor relații pe care 
asociația le avea cu Organizația Internațională a Muncii (OIM). Întâlnirea cu 
directorul general al OIM, Guy Ryder, s-a axat pe revizuirea cooperării dintre OIM 
și AICESIS și a început cu o evaluare a acesteia. Ca urmare a evaluării, s-a convenit 
să se actualizeze acordul de cooperare, prin punerea unui accent deosebit asupra 
acelor aspecte care pot determina eficientizarea acțiunilor celor două instituții. 
Tot cu această  ocazie, s-a hotărât semnarea unui nou Acord de cooperare între 
cele două instituții, eveniment ce a avut loc cu prilejul seminarului AICESIS-
OIM ce s-a desfășurat la sediul OIM din Geneva, în zilele de 23 și 24 octombrie 
2018. Acordul se referă la următoarele aspecte:  Obiectiv comun și Consultare;  
Schimb de informații;  Activități organizate în comun; Participarea la reuniuni; 
Furnizarea de expertiză; Implementare; Monitorizare și evaluare; Durată și reziliere; 
Amendamente; Efectul acordului; Privilegii și imunități și a intrat în vigoare la data 
de 23 octombrie 2018. În spiritul acordului semnat, cu ocazia AG a AICESIS de la 
București în octombrie 2019, s-a desfășurat și Conferința internațională comună 
AICESIS-OIM cu tema „Buna guvernanță în cadrul agendei 2030”. În vederea 
dezbaterilor conferinței, AICESIS și OIM au pregătit o notă introductivă. 

• Baza internațională de date a AICESIS  va fi extinsă și va deveni mai accesibilă. Vor 
începe discuții directe OIM-AICESIS asupra unei metodologii, ce va fi dezvoltată de 
OIM, cu participarea AICESIS, până la sfârșitul lui 2019 – începutul lui 2020, în mai 
multe limbi, ca un instrument simplu care să vină în ajutorul membrilor și să sprijine 
procesul decizional în vederea îmbunătățirii impactului și a eficienței Instituțiilor. 

• AICESIS a participat în luna iunie 2019 la Conferința Centenară a OIM, la care 
au ținut să fie prezenți un număr impresionant de șefi de state și de guverne.

• Politica constantă a AICESIS, de cooptare de noi membrii, s-a materializat prin 
asocierea a noi CES-IS, ale căror cereri au fost validate în cadrul AG de la București.

• CA a salutat decizia Argentinei de a înființa un CES și a sprijinit semnarea de 
către Președinte și SG a unui acord de lucru și de cooperare între AICESIS și 
Ministerul Producției și Muncii din Argentina. Pe baza acestei experiențe, 
s-a hotărât crearea unui ghid, care să vină în ajutorul altor țări care doresc să 
înființeze o astfel de instituție la nivel național, furnizând informații utile despre 
modul de înființare a unui CES.

De asemenea, ne-am exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la suspendarea 
activităților Consiliului pentru Dezvoltare Economică și Socială (CDES) din Brazilia, 
care a jucat un rol important în consolidarea spațiului democrației în această zonă 
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a lumii. S-a făcut apel la Autoritățile braziliene să aibă în vedere restaurarea CDES, 
nu doar ca parte a instituțiilor democratice braziliene, ci și ca element de bază în 
dezvoltarea rețelei sociale de CES-uri din America Latină și Caraibe, unde CDES a 
fost deosebit de activ.

2. În ceea ce privește consolidarea digitalizării în țările membre ale AICESIS, 
principalele concluzii rezultate în urma dezbaterilor din cadrul seminariilor și 
atelierelor de lucru, au condus la necesitatea privind :

• Crearea unui cadru legislativ privind platformele, pentru promovarea muncii 
decente;

• Implicarea mai puternică a OIM în elaborarea convențiilor și recomandărilor de 
stabilire a unor reguli clare privind protecția lucrătorilor în economia digitală;

• Crearea unui cadru instituțional interstatal care să dezvolte reguli clare pentru 
platforme și care să aibă puteri de verificare și control;

• Consolidarea rolului CES din toate țările în implementarea exemplelor de bune 
practici;

• Încurajarea creării de noi CES în țările care nu au această instituție;
• Dezvoltarea AICESIS pentru a include o arie geografică cât mai largă;
• Necesitatea unei noi abordări în educație (furnizarea de informații despre diverse 

oportunități de învățare, crearea de bugete individuale de învățare, sprijin suficient 
pentru cei care au nevoie, aplicarea culturii învățării în companiile mici);

• Adaptarea sistemelor de educație și formare la noile cerințe economice.

3. În acești ani, ca președinte al AICESIS, am avut privilegiul să-l cunosc pe 
președintele Charles Koffi DIBY, de care pot spune că mă leagă o strânsă prietenie. 
Am cunoscut o persoană foarte puternică – o personalitate – cu mare implicare 
și putere de muncă extraordinară, care de fiecare dată și-a adus contribuția 
substanțială la temele și problemele dezbătute în cadrul întrunirilor noastre de 
lucru. Tema aleasă de președintele Charles Koffi DIBY, „O Asociație inovatoare 
care să contribuie la reducerea inegalităților și a vulnerabilităților continentale”, 
îmi dă certitudinea că trendul ascendent al AICESIS va continua, iar președintele 
AICESIS va reuși să crească gradul de conștientizare a factorilor de decizie 
politică din întreaga lume asupra pericolului pe care îl reprezintă decalajele din 
ce în ce mai mari dintre state, în special prin concentrarea în  țările dezvoltate a 
valorilor umane de pe toate continentele.

4. Mesajul pe care doresc să-l transmit este acela că, fără o politică lucidă promovată 
de partenerii de dialog social din lumea întreagă, omenirea nu va putea evolua, 
iar pacea pe glob nu va putea fi instaurată.

Pentru informații 
suplimentare, 
vă rog consultați 
www.ces.ro
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A N E X E
INVITAȚIE

Asociația Internațională a Consiliilor Economice și
Sociale și Instituțiilor Similare

(AICESIS)

Președinte

București, 30 iunie 2019

Stimată Doamnă Președinte, Stimate Domnule Președinte,

Am  plăcerea  și  onoarea  de  a  vă  invita  să  participați  la  cea  de-a  16-a  reuniune  
internațională a consiliilor economice și sociale și a instituțiilor similare, Adunarea 
Generală  a  AICESIS,  care  se  va  desfășura  în  zilele  de  9  și  10  octombrie  2019  la  
București (România).

Acest  eveniment  va  fi  unul  foarte  important  pentru  AICESIS,  pe  marginea  lui  
fiind  organizate  și  alte  evenimente.  Pe  lângă  Adunarea  Generală  și  cele  două  
reuniuni  tradiționale  ale  Consiliului  de  Administrație  al  AICESIS  (în  vechea  și  
noua componență), va avea loc și Conferința internațională comună bienală OIM-
AICESIS în zilele de 10 și 11 octombrie, cu tema Guvernanța economiei digitale: Ce 
rol au CES-IS? 

Evenimentul va constitui, de asemenea, un prilej de a adopta raportul privitor la tema 
principală  de  lucru  pentru  mandatul  prezidențial  2017-2019:  „Impactul  revoluției  
digitale asupra viitorului omenirii”.

Această  reuniune  internațională  va  marca,  de  asemenea,  sfârșitul  mandatului  
prezidențial al CES-ului român. 

CES este mândru să vă întâmpine și va depune toate eforturile pentru a organiza cât 
mai bine acest eveniment important. Secretariatul General al AICESIS vă va trimite 
în curând documentele necesare pentru buna desfășurare a discuțiilor noastre. Sunt 
convins că datorită prezenței dumneavoastră și a eforturilor tuturor participanților, 
reuniunea internațională se va desfășura cu un succes deplin. 

Aștept cu nerăbdare să vă întâmpin la București. 

 Cu deosebită stimă,

Iacob BACIU
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PROGRAM
București, 9-10 octombrie 2019

JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Miercuri 9 octombrie 

08:00-08:30 Primirea participanților 

08:30-09:20 CA 1 (Numai pentru membri) 

09:00-09:30 Primirea participanților

09:30-10:30 SESIUNEA DE DESCHIDERE

 Discursul președintelui AICESIS (5min)

 Difuzarea unui film (3min)

 Discursuri ai unor reprezentanți ai Guvernului României 

10:30-10:45 Fotografie de familie

 Pauză de cafea 

10:45-10:50 ADUNAREA GENERALĂ partea 1 

 Discurs de deschidere al președintelui 

 Adoptarea ordinii de zi

10:50-11:10 Raport al președintelui 2017-2019 și Raport de activiate 2018 

11:10-11:30  Raport financiar pentru 2018 și proiecție bugetară 2020 + 
descărcare de gestiune 

11:30-12:00 Parteneriat OIM / ECOSOC 

12:00-12:30 Adoptarea raportului privind tema principală pentru 2017-2019 

12:30-13:30 Viitorul AICESIS (Prezentarea notei și dezbatere)

13:30-14:30 Prânz

14:30-16:00 Viitorul AICESIS (dezbatere și concluzii)
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16:00-16:15 Noul CA și SG adjuncți 

16:15-16:30 Numirea noului președinte al AICESIS  

16:30-16:45 Discurs de încheiere susținut de președintele BACIU 

16:45-17:00 ADUNAREA GENERALĂ partea a 2-a 

 Discursul de învestire al noului președinte al AICESIS 

17:00-17:30 Site internet al AICESIS 

17:30 Sfârșitul primei zile de lucrări  

18:00-19:30 Birou UCESIF (numai pentru membri)

20:15 Cina de gală 

  Deschisă tuturor participanților la AG și la  
Conferința internațională AICESIS-OIM 

Joi 10 octombrie 

09:00-09:30 Comunicare – Marketing

09:30-10:00 Biroul virtual AICESIS 

10:00-10:20 Noi aderări la AICESIS 

10:20-10:40 Diverse 

 Data și locul următoarei AG 2020 

 Forumul asiatic asupra dialogului social 2019 

10:40-11:10 Sumarul deciziilor 

11:10-11:30 SESIUNEA DE ÎNCHIDERE 

 Discursul președintelui CES România 

 Discursul președintelui AICESIS 

11:30 Încheierea Adunării Generale 

11:30-12:30 CA 2 (Numai pentru membri)

12:30-13:30 Prânz 
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Asociația Internațională a Consiliilor Economice și
Sociale și Instituțiilor Similare

(AICESIS)

REZUMATUL DECIZIILOR

CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE 

ȘI ALE

ADUNĂRII GENERALE 

București, 9-10 octombrie 2019
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 1
1. Ordinea de zi este adoptată fără modificări.

2. CA stabilește ordinea de zi a AG și autorizează transmiterea către AG a raportului 
de activitate și a raportului financiar, precum și a restului documentelor distribuite 
anterior, corespunzând diferitelor puncte de pe ordinea de zi. În această privință, 
CESE din Franța subliniază că este important să se corijeze problemele întâmpinate 
la distribuirea anumitor documente și că este necesar ca SG să asigure buna primire 
a acestora de către toți membrii. 

3. CA observă că, dat fiind numărul mai mare de candidaturi față de numărul 
pozițiilor existente în următorul CA, este necesar să se ajungă la un acord între CES-
urile care reprezintă regiunile Europa, Africa, Asia / Eurasia / Orientul Mijlociu.

4. În ultima sa intervenție, președintele Baciu a subliniat eforturile deosebite pe care 
le-a depus președinția sa pentru a consolida identitatea AICESIS și a îmbunătăți 
transmiterea de informații referitoare la această Asociație.

ADUNAREA GENERALĂ
1. Ordinea de zi este adoptată fără modificări.

2. Raportul președintelui 2017-2019 și raportul de activitate 2018. Președintele 
Baciu prezintă un document care rezumă principalele activități derulate în timpul 
președinției sale, aranjându-le în ordine cronologică și subliniind gradul ridicat de 
respectare a foii de parcurs a președinției sale. SG prezintă apoi raportul de activitate 
pentru anul 2018, așezându-l în contextul foii de parcurs a președinției și subliniind 
diversitatea activităților desfășurate. Aceste rapoarte sunt aprobate.

3. Raportul financiar pentru 2018 și previziuni bugetare pentru 2019/2020. Multe 
delegații și-au manifestat interesul pentru îmbunătățirea situației cotizațiilor, având 
în vedere dependența puternică a eficacității asociației de aceste venituri. În acest 
sens, AG a reafirmat importanța chestiunii suficienței mijloacelor de comunicare 
și propune să se revină, la următorul CA, asupra căutării unor formule pentru 
ameliorarea situației veniturilor Asociației, utilizând posibilitățile prevăzute în acest 
sens în Statut, inclusiv revizuirea sumei cotizațiilor.

De asemenea, SG a adus unele clarificări privitoare la natura proiecției bugetare 
pentru anul 2020, în cazul continuării situației actuale, având în vedere că bugetul 
pentru acest an va fi pregătit pe baza priorităților noii președinții.

AG adoptă raportul pentru anul 2018, precum și bugetul prevăzut pentru 2019 și 
acordă SG descărcare de gestiune.
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4. Cooperarea cu ECOSOC și OIM 

Dna Mezoui, reprezentanta permanentă a AICESIS la ECOSOC, prezintă legăturile 
de colaborare stabilite cu ECOSOC, în special la reuniunile de lucru la care a 
participat o delegație AICESIS în luna iulie a acestui an, unde s-a întâlnit cu înalți 
reprezentanți ai ECOSOC, subliniind intersecția numeroaselor axe de lucru ale 
AICESIS cu obiectivele de dezvoltare durabilă și importanța posibilelor contribuții 
ale AICESIS, în virtutea statutului său de instituție multilaterală, cu rol consultativ 
în reprezentarea societății civile.

Dna Okumura, exprimându-se în numele Direcției de dialog social din cadrul OIM, 
a precizat că organizația pe care o reprezintă este foarte mulțumită de rezultatele 
cooperării cu AICESIS, concretizate prin reînnoirea Acordului de cooperare și prin 
desfășurarea, care urmează, a Conferinței comune.

5. Președinția 2019-2021. Președintele Consiliului Economic, Social, de Mediu 
și Cultural (CESEC) din Coasta de Fildeș, dl Charles Koffi Diby, a fost ales în 
unanimitate președinte AICESIS pentru perioada 2019-2021. Tema principală de 
lucru pentru cei doi ani, propusă de președinția ivoriană, este „O Asociație inovatoare 
care să contribuie la reducerea inegalităților continentale și a vulnerabilităților”. 
Președintele Diby prezintă principalele axe de lucru pentru dezvoltarea respectivului 
subiect și un document care descrie detaliat aceste axe, pe baza unui plan strategic, a 
unei matrice de acțiuni, a unor reflecții asupra diferitelor domenii tematice și a unui 
ghid de proceduri.

AG salută această prezentare a președintelui.

6. Tema principală: Președintele Baciu prezintă un raport de activitate care cuprinde 
lucrările efectuate sub președinția sa în cadrul atelierelor și a seminarelor pe tema 
economiei digitale. Aceste lucrări au servit drept bază pentru documentul pregătit 
de raportor, care a fost trimis AG, împreună cu documentele relevante. AG aprobă 
aceste documente și recomandă diseminarea cât mai largă posibil prin intermediul 
spațiului Web și între CES-urile membre. 

7. Dezbatere asupra viitorului AICESIS. Grupul de lucru își prezintă documentul în 
care este analizată activitatea AICESIS, din perspectiva realizării obiectivelor sale 
și a evaluării contextului în care se dezvoltă asociația. Apoi sunt formulate câteva 
chestiuni de orientare, concentrate asupra evaluării rezultatelor și asupra liniilor 
posibile de acțiune în viitor. A avut loc apoi o dezbatere intensă în timpul căreia 
s-au ridicat chestiuni precum: importanța intensificării schimburilor de experiențe; 
necesitatea intensificării relațiilor cu organizațiile internaționale; rolul de susținere 
pentru crearea de noi CES-IS și pentru activitățile consiliilor existente; relația 
AICESIS cu ODD-urile; necesitatea consolidării comunicării activității AICESIS, 
atât în exterior, cât și în raport cu consiliile; favorizarea dimensiunii regionale 
a Asociației sau, mai general, evaluarea faptului că rolul AICESIS va fi în esență 
influențat de consiliile membre.
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8. Noua componență a CA și noi SG adjuncți 

• Africa: Benin, Coasta de Fildeș, Mali, Senegal, RDC, UCESA
SGA: UCESA
• Europa: Serbia, Monaco, România, Grecia, Franța, Spania
SGA: Luxemburg
• Eurasia / Orientul Mijlociu: China, Rusia, Iordania
SGA: Coreea
• America Latină și Caraibe: Curaçao, Republica Dominicană, Sint Marteen
SGA: Curaçao.

9. Forumul asiatic privind dialogul social: Reprezentantul Consiliului din Coreea 
anunță organizarea Forumului la Seul, în luna noiembrie. AG salută această inițiativă. 

10. Plan de comunicare: SG prezintă subiectele cele mai relevante din documentul 
referitor la Comunicare, deja trimis. AG salută această prezentare și subliniază 
importanța faptului că pagina Web prezintă într-o manieră practică activitățile 
AICESIS, precum și importanța utilizării platformelor digitale. 

11. Site web: SG informează cu privire la situația elaborării site-ului web. Deși s-a 
promis că la reuniunea AG se va prezenta noul site web, acest lucru nu a fost posibil 
din pricina lipsei de răspuns din partea companiei la câteva solicitări de modificare 
făcute de SG și, de asemenea, din pricina faptului că încă nu s-a făcut transferul 
vechilor pagini. AG solicită SG să facă progrese cât mai rapide cu putință pentru 
finalizarea site-ului web.

12. Biroul virtual: SG informează cu privire la situația Biroului virtual, în termenii 
deja exprimați în nota transmisă AG. AG decide ca SG să înceapă urgent un proces 
de consultare (15 zile) cu membrii, pentru ca aceștia să transmită informații 
referitoare la companiile din țările lor, care s-ar putea ocupa de această chestiune. 
Odată primite aceste informații, SG va contacta aceste companii pentru a negocia, 
în termenii caietului de sarcini, un nou contract.

13. Noi membri: Consiliul din Guatemala își prezintă candidatura, aprobată în 
unanimitate de AG. În ce privește candidatura Consiliului din Tunisia, al cărui președinte, 
totodată ministru al Afacerilor Sociale, nu a putut să se deplaseze la București, AG 
decide să accepte această candidatură, calitatea de membru a acestui consiliu devenind 
efectivă în momentul participării sale la următoarea reuniune AICESIS. În ce privește 
Internaționala Francofonă a Dialogului Social, SG informează cu privire la contactele 
sale cu președinta acestei instituții, care și-a exprimat dorința ca aceasta să adere la 
AICESIS după încheierea procedurilor sale oficiale. AG salută această informare. 

Președinte Secretar General
Iacob BACIU Francisco GONZALEZ DE LENA
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LISTA PARTICIPANȚILOR
ȚARĂ NUME FUNCȚIE

Algeria
Boubakeur ABBES Consilier, Cooperare și Relații 

Internaționale 
Smail MOUDJAHED Consilier de Cabinet 
Faouzi AMOKRANE Șeful Departamentului de Studii Sociale 

Armenia
Harutyun MESROBYAN Membru
Gagik YEGANYAN Membru
Armen TER-TACHATYAN Membru

Aruba Felix BYLHOUT Secretar General
Belgia - CNT Paul WINDEY Președinte

Benin
Nathanaël KOTY Consilier
Charlemagne TOMAVO Secretar General 

Bulgaria
Vera Pirimova Membru
Genadi Nedelchev Expert

Burkina Faso
Jean Baptiste ZOUNGRANA Secretar General 
Mamadi NAPON Al treilea vicepreședinte

Camerun
Luc AYANG Președinte
Zacharie NGOUMBE Secretar General

China

WANG Jiong Vicepreședinte
ZHANG Feng Membru
ZHENG Changling Membru
LI Xueming Membru al Grupului de experți 
WANG Yun Secretariat 
LI Shang   Secretariat 

Curaçao
John JACOBS Președinte
Miloushka RACAMY Membru
Raul HENRIQUEZ Director

Cehia David KADECKA Secretar General
Republica 
Dominicană 

Alejandro NOUEL Consilier
Iraima CAPRILES Director Executiv

Coasta de 
Fildeș 

Charles Koffi DIBY Președinte
Massogbé DIABATE TOURE Consilier
Ama Christine KOUAME DADIE Consilier
Charles Emmanuel YACE Consilier
Alain-Pascal MENANN-KOUAME Director de Studii
Alphone GON Consilier
Jean TANOH Consilier al Președintelui 
Jean-François YAO Cooperare S/D
Alex KONE Chargé de missions 
Evelyne Fabricia Brou ANOMA Chargée d’études
Parfait Konan KOFFI Ofițer de comunicare 
Logoneh Sidonie d’Avila OUAKA Jurnalistă la RTI
GON Alphonse  
Laurent Sirrata Arnold SORO  
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ȚARĂ NUME FUNCȚIE

Franța

Carole COUVERT Vicepreședintă
Marie-Béatrice LEVAUX Membră
Bénédicte GILLOZ Chargée de mission
Michaël CHRISTOPHE Consilier diplomatic 

Gabon

René NDEMEZO OBIANG Președinte
Aline MINKO-MI-ETOUA Prim-Secretar
Médard MENGUE BIDZO Director de Cabinet
Armand MBAZOGHO ACKAM Consilier pe probleme de comunicare 
Tanguy Juane NDONG ENAME Agent de pază 

Grecia Apostolos Xyrafis Secretar General

Guineea
Hadja Rabiatou Sérah DIALLO Președintă
Joséphine Lénaud GUILAO Membră

Iordania
Mohammad NABULSI Secretar General
Dina KHAYYAT Membră
Randa KHALIDI Membră

Coreea

Oakyi SON Relații Internationale 
Sung-Phil YANG Director General
Geumbang KANG Specialist
Tihee HWANG Specialist

Luxemburg Daniel Becker Secretar General
Mali/UCESA Dramane TRAORE Secretar General al UCESA
Malta John BENCINI Președinte

Mauritania

Mohamed Mahmoud Sidina EL HADJ 
BRAHIM Secretar General

Moctar Salem MOHAMED 
KOUNEINE Consilier de Cabinet 

Monaco Rodolphe BERLIN Vicepreședinte

Maroc

Younes BENAKKI Secretar General
Hachim EL AYOUBI Expert
Amine MOUNIR ALAOUI Membru
Karima MKIKA Membru

Olanda    
Republica 
Srpska

Smiljanic BOJAN Secretar
Despotovic ZORAN  

România

Iacob BACIU Președinte AICESIS 
Silvia VLĂSCEANU Vicepreședinte
Simion-Severel HANCESCU Vicepreședinte
Elena-Cătălina SURCEL Vicepreședinte
Rodrigo-Gabriel MAXIM Membru
Anca-Andreea SANDU Membră
Florin MIHAI Membru
Liviu APOSTOIU Membru
Radu MINEA Membru
Eugenia ȘTEFĂNESCU Director Relații Internaționale 
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ȚARĂ NUME FUNCȚIE

Rusia

Olga GOLYSHENKOVA Președintă a Comisiei CC 

Gayaneh SEIRANYAN Șeful Departmentului de Relații 
Internaționale 

Ilya SEMIN Vicepreședinte al Comisiei CC 

Senegal
Ada Pouye Director pentru Cooperare
Maïmouna Isabelle Dieng  

Serbia

Dragana KRALJ Consilier 
Čedanka ANDRIĆ Secretar Executiv 
Ljubisav ORBOVIĆ Președinte al Confederației Sindicale 
Andreja BRKIĆ Președinte CA – Patronate 
Bojana STANIĆ Secretar de Stat 
Svetlana MANČIĆ Șefă de Cabinet 
Miloš NENEZIĆ Președintele Asociației Patronatelor 
Dušan PETROVIĆ Secretar CES 

Sint Maarten
Damien RICHARDSON Președinte
Gerard RICHARDSON Secretar General 

Spania
Margarita BRAVO Director de Relații Internaționale 

Juan Moscoso DEL PRADO Șeful Departamentului de Relații 
Internaționale 

Vietnam

Ngo Sach Thuc Vicepreședinte
Nguyen Tuan Khanh Membru
Nguyen Anh Duc Director General Adjunct
Nguyen Van Toan Director General Adjunct
Nguyen Phuc Quynh Oficial

Guatemala

Romelia De Jesus SILVA 
MARROQUIN Consilier

Ana Maria LAINFIESTA PALOMO Consilieră
Bernardo Jesus LOPEZ FIGUEROA Secretar Tehnic 

Tunisia Belgacem Tayaa Membru CNDS 

AICESIS

Francisco GONZALEZ DE LENA Secretar General

Hanifa MEZOUI Reprezentanta permanentă a AICESIS 
la ONU

Adrian MARIN Raportor General 

ILO
Youcef GHELLAB Șeful Unității pentru Dialog Social și 

Tripartism 

Yuka OKUMURA Expert, Programare în Guvernanță și 
Strategie 

Algeria ES Dna Taous DJELLOULI Ambasador al Algeriei în România

Maroc ES Dl Hassan ABOUYOUB Ambasador al Regatului Maroc în 
România

Tunisia ES Dna Raja Ben Ali Ambasador al Tunisiei în România
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