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Președinte Iacob Baciu
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 indus-
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trială 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;
• 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 impulsionare în domeniul invențiilor, apar fabrici,
uzine, iar munca manuală se înlocuiește cu
cea mecanizată. O importantă invenție a fost
făcută în anul 1760, când James Watt a inventat
motorul cu aburi, care a început să fie utilizat
în diferite ramuri ale industriei. Inventatorul și
inginerul englez George Stephenson construiește prima cale ferată, iar în anul 1829 locomotiva „Racheta”, care este considerată prima
locomotivă rentabilă folosită ca mijloc de tracțiune pe calea ferată.
Mașina cu abur a lui James Watt
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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.
A doua revoluție industrială a debutat la sfârșitul secolului XIX. Începând cu prima parte a
secolului XIX, descoperirile și invențiile din
domeniul electricității și mașinilor electrice au Automobil Ford T din anul 1912
avut o dinamică fulminantă. Acest lucru a făcut
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 muncii 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 utilizării 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 proce-

Modicon 084, primul PLC
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selor 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 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.
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.
Conceptul Industry 4.0

?
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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.
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 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 producția artizanală personalizată (orientată pe individ), la producția de masă (orientată pe produs), apoi la cea personalizată de masă (orientată pe grupuri de consumatori) 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 şi programele
necesare pentru aceasta, descărcate din internet (Cloud).
În felul acesta, ciclul prezentat se închide complet, revenindu-se la tipul de producție
din comuna primitivă, în care fiecare individ își producea singur bunurile necesare.
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O evidențiere grafică a acestei ciclicități poate fi evidențiată de următorul grafic:
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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
Bibliografie: Alexandru Voiculescu, Academician Dorel Banabic, Wikipedia
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ADUNAREA GENERALĂ ȘI REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ

6-8 septembrie 2017

PREȘEDINȚIA

AICESIS 2017-2019

REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ

Dl Agripino Antonio NÚÑEZ COLLADO, președintele CES din Republica
Dominicană și președintele AICESIS, a deschis cea de-a 15-a Reuniune Internațională
a CES-IS în prezența domnilor Pedro Brache, președintele Consiliului Întreprinderilor
Private, Ernesto Vilalta, ministrul adjunct al Energiei și Minelor, Andrés Navarro,
ministrul Educației, dr. Milton Ray Guevara, președintele Curții Constituționale a
Republicii Dominicane, dr. Isidoro Santana, ministrul Economiei și Dezvoltării,
Román Jáquez, președintele Curții Supreme Electorale, Hugo Francisco Alvarez,
președintele Comisiei de Audit a Republicii Dominicane.
În conformitate cu programul, Reuniunea
internațională cu tema principală a Președinției
pentru perioada 2015-2017, „Rolul CES-IS în
combaterea inegalităților legate de sărăcie”, a
avut loc în data de 6 septembrie.
Raportul pe această temă principală – care
urmează să fie modificat de raportorul general,
doamna CAPRILES (CES din Republica
Dominicană), cu remarcile și observațiile
ulterioare dezbaterii – a fost adoptat și va fi larg
difuzat, în special organizațiilor internaționale
interesate.
Din motive de sănătate, președintele
NÚÑEZ a fost nevoit să plece după sesiunea de
deschidere a reuniunii internaționale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 1 / Miercuri 6 septembrie 2017
Președinte: Dna DIALLO RABIATOU SERAH (CES din Guineea)
1/ Ordinea de zi este adoptată fără modificări.
2/ Consiliul de Administrație (CA) aprobă
proiectul de ordine de zi a Adunării Generale
(AG) și autorizează transmiterea către AG a
raportului de activitate și a raportului financiar,
precum și a diverselor note introductive pentru
fiecare dintre puncte.

PREȘEDINȚIA AICESIS 2017-2019

ADUNAREA GENERALĂ / Joi 7 și Vineri 8 septembrie 2017
Președinți:
Dna DIALLO RABIATOU SERAH (CES din Guineea) – Punctele 1 și 2
Dl Iacob BACIU (CES România)
1/ Ordinea de zi
Ordinea de zi a fost adoptată fără modificări.
2/ Președinția 2017-2019
Candidatura CES România este reținută pentru organizarea celei de-a 16-a Reuniuni
internaționale în 2019. Președintele CES România, dl Iacob BACIU, este ales în
unanimitate președinte al AICESIS pentru perioada 2017-2019.
Tema de lucru principală pentru cei doi ani, propusă de Președinția română, este
„Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”.
Foaia de parcurs a Președinției – care va fi sub semnul dezvoltării AICESIS și a
membrilor asociației, al comunicării și al schimbului de experiențe – va fi distribuită
tuturor membrilor AICESIS cât de curând.
3/ Orientările noului SG
Noul SG prezintă pe larg liniile directoare ale
programului său de dezvoltare pentru AICESIS,
în timpul mandatului său 2017-2021.
4/ Raport de activitate
Raportul de activitate pentru anul 2016 este
adoptat.
5/ Raportul financiar
Adunarea Generală adoptă raportul pentru
anul financiar 2016 și bugetul provizoriu pentru
anul 2017 și își dă acordul pentru gestionarea
anului financiar 2016 de către SG.
6/ Bilanțul SG la sfârșit de mandat
Fostul secretar general al AICESIS, dl Venturini, face bilanțul celor 2 mandate
succesive de SG al AICESIS (2009-2017).
Dl VENTURINI a fost aclamat și felicitat în unanimitate pentru activitatea
desfășurată de-a lungul celor două mandate succesive.
7/ Schimburi de experiențe
Tema schimbului de experiențe, „Bune practici în funcționarea cotidiană a CES-IS:
evaluarea impactului și a valorii adăugate”, a fost prezentată de CES din Spania
și dezbătută. Delegații din China, Brazilia, Buenos Aires (Argentina), Olanda,
Luxemburg, Maroc, Algeria, Grecia, Franța, Jalisco (Mexic) au intervenit pentru a-și
prezenta experiențele.
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8/ Schimburi de experiențe:
alegerea viitoarelor teme de lucru
După o îndelungă dezbatere, s-a căzut de acord
asupra câtorva teme de lucru de interes general
pentru următoarele sesiuni de schimburi de
experiențe.
Acestea vor fi transmise tuturor pentru a
afla preferințele membrilor.
9/ Parteneriatul cu OIM
AG este informată de către reprezentanta OIM,
dna OKUMURA, cu privire la evoluția pozitivă
și activă a acestui parteneriat, precum și cu
privire la perspectivele de dezvoltare.
În special, AG ia act de următoarea conferință organizată de AICESIS, OIM și
OKE din Grecia la Atena (Grecia), în zilele de 23 și 24 noiembrie 2017, cu tema
„Dialogul social și viitorul muncii”. S-a lansat un apel către CES-IS, invitându-le să
răspundă la chestionarul transmis și să participe la eveniment.
10/ Viitorul AICESIS
SG prezintă membrilor AG orientările și nota pregătitoare, care vor servi dezbaterilor
despre viitorul AICESIS și vor deschide piste de reflecție.
După o dezbatere, AG decide să continue dezbaterea, în special în privința creării
unui grup de lucru – care se va concretiza în curând – care să reflecteze asupra
statutului AICESIS și asupra organizării unui simpozion internațional deschis
pentru dezvoltarea și aprofundarea acestor reflecții, după modelul celui propus în
trecut de CNES din Algeria.
11/ Noua compoziție a Consiliului de
Administrație și noii secretari generali
adjuncți pentru mandatul 2017-2019
––Africa: Benin, Coasta de Fildeș, Guineea,
Maroc, Senegal + UCESA (Mali);
––America Latină: Brazilia, Curaçao, Republica
Dominicană;
––Asia: China, Coreea, Rusia;
––Europa: Spania, Franța, Grecia, Luxemburg,
Olanda, România.
AG a nominalizat, de asemenea, secretarii
generali adjuncți, după cum urmează:
–Africa:
–
UCESA;
–America
–
Latină / Caraïbe: Curaçao;
––Asia/Eurasia / Orientul Mijlociu: Dl YOUN
Moo-jeong (CDES din Coreea);
–Europa:
–
Dl Apostolos XYRAPHIS (OKE din
Grecia).
12
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În urma unei lungi dezbateri, s-a hotărât să se clarifice și să se actualizeze articolul
din Statut referitor la Consiliul de Administrație, noii săi membri, reînnoirea sa etc.
12/ Diverse
–– Școala de vară: AG este informată prin reprezentantul CNES din Algeria cu
privire la reprogramarea celei de-a 4-a ediții a Școlii de vară – inițial prevăzute
să se desfășoare la Alger (în Algeria) între 3 și 9 septembrie 2016 – apoi în vara
anului 2017, din lipsă de candidați.
–– Activități la ONU (ECOSOC, CSW – Comisia ONU pentru statutul femeilor,
Forumul tinerilor): SG informează AG cu privire la participarea AICESIS, prin
diferiți membri, la activitățile ONU (Benin la Forumul tinerilor – ianuarie 2017
/ Camerun, Guineea și Republica Democrată Congo la Comisia pentru statutul
femeilor – martie 2016 / o importantă delegație trimisă de Guineea la conferința
ECOSOC – iulie 2017) și reuniuni pozitive care s-au desfășurat la ONU, în prezența
unor înalte personalități din cadrul ECOSOC.
–– Noi aderări: CES din Jalisco (Mexic) și-a exprimat dorința de a se alătura AICESIS
ca observator. SG va intra în contact cu reprezentanții instituției pentru a primi
documentele oficiale și a le transmite viitoarei AG a AICESIS.
–– Data și locul AG 2018: Data și locul urmează să fie stabilite.
–– Certificate de aderare: Pentru membrii care doresc acest lucru și care au nevoie la
nivel național, președinția și secretariatul general pot să emită certificate de aderare
oficiale, în formatul propus și prezentat de CES din Republica Dominicană.
13/ Agenda AICESIS pentru sfârșitul anului 2017 – prima jumătate a anului 2018
–– 23-24 noiembrie 2017 (Atena, Grecia): Conferința internațională organizată
împreună cu OIM și cu OKE din Grecia, cu tema „Dialogul social și viitorul muncii”;
–– Februarie sau martie 2018 (Abidjan, Coasta de Fildeș): CA al AICESIS și atelier
de lucru deschis;
–– Aprilie 2018 (Alger, Algeria): Simpozion internațional deschis pe tema viitorului
AICESIS;
–– Iunie 2018 (Geneva, Elveția): Intervenția AICESIS la Conferința Internațională
a Muncii organizată de OIM;
–– Iulie 2018 (New York, Statele Unite): Intervenția AICESIS la Conferința la nivel
înalt, organizată de ECOSOC, ONU.
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 2 / Vineri 8 septembrie 2017
Președinte: Dl Iacob BACIU (CES din România)
1/ Ordine de zi: Adoptată fără modificări.
2/ Președinție: Președintele oferă mai multe detalii despre programul său de lucru
pentru mandatul 2017-2019. În special, el dorește consolidarea cooperării cu OIM,
cooperarea între membrii AICESIS, comunicarea și schimburile de experiențe între
membrii AICESIS, după fiecare reuniune AICESIS. Anunță că va trimite în curând
programul său și foaia de parcurs.
3/ Schimburi de experiențe: CA decide
să consolideze sesiunile de schimburi de
experiențe. Spania acceptă să continue să
îndeplinească funcția de Raportor general
și să se ocupe de notele pregătitoare pentru
viitoarele sesiuni de schimburi de experiențe.
Vor fi trimise tuturor o foaie de parcurs și un
program de lucru.
4/ Viitorul AICESIS: SG va pregăti o notă de
lucru pe tema viitorului AICESIS pentru a da
informații despre și a rezuma principalele teme
și comentarii exprimate în cadrul AG. Această
notă va fi trimisă în scurt timp tuturor membrilor, împreună cu un apel la candidatură pentru
alcătuirea grupului de lucru ce va avea ca sarcină reflecția asupra viitorului AICESIS.
5/ Următorul CA: Următoarea reuniune va avea loc în februarie sau martie 2018 la
Abidjan (în Coasta de Fildeș). În paralel, va fi organizat un atelier de lucru deschis.
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DISCURSUL DOMNULUI IACOB BACIU, PREȘEDINTELE CONSILIULUI
ECONOMIC ȘI SOCIAL DIN ROMÂNIA, ADRESAT ADUNĂRII GENERALE A
AICESIS LA ÎNVESTIREA SA ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL AICESIS

Stimate domnule președinte al Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și
Sociale și a Instituțiilor Similare, Domnule secretar general, Dragi colegi,
Mă aflu aici, la Santo Domingo, în onoranta și importanta poziție prin care eu, în calitate
de președinte al Consiliului Economic și Social
din România, preiau îndatoririle de președinte al Asociației Internaționale a Consiliilor
Economice și Sociale și a Instituțiilor Similare
(AICESIS).
În numele Consiliului Economic și Social
din România, al meu personal, transmit mulțumirile și recunoștința noastră domnului Agripino Núñez Collado, președintele Asociației
Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și a Instituțiilor Similare, pentru excepționalul mod în care a condus activitatea asociației noastre în mandatul 2015-2017.
Aceleași mulțumiri le adresez domnului Patrick Venturini, secretarul general al
AICESIS, până în 30 iunie 2017. Trebuie remarcată activitatea de excepție pe care
domnul Venturini a desfășurat-o în funcția de secretar general, aprecierile noastre,
ale tuturor, fiind elogioase și pline de considerații pozitive.
Consiliul Economic și Social din România este membru fondator al AICESIS
și, de asemenea, face parte din Consiliul de Administrație, aflându-se la al treilea
mandat consecutiv.
Consiliul Economic și Social din România a considerat și consideră foarte importantă activitatea AICESIS, pe care și-a asumat-o în integralitate, și, de aceea, s-a
implicat, cu responsabilitate, în toate acțiunile inițiate de AICESIS.
România a participat la toate reuniunile AICESIS în cadrul Adunărilor Generale,
Consiliului de Administrație sau la reuniunile internaționale organizate de asociație.
Consiliul Economic și Social din România a organizat, în numele AICESIS, două
Adunări Generale: în 2002 și în 2014.
De asemenea, Consiliul Economic și Social din România a organizat, în iunie
2016, conferința internațională AICESIS având ca temă „Migrația în Europa. Rolul
AICESIS: provocări, responsabilități, soluții”. La conferință au participat membri ai
CES din 16 țări din Africa, America Latină, Europa și Orientul Mijlociu.
Trebuie să menționez că anul acesta Consiliul Economic și Social din România
împlinește 20 de ani de existență și activitate.
Consiliul Economic și Social din România este organizat și funcționează în baza
Art. 141 din Constituția României și potrivit dispozițiilor Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ADUNAREA GENERALĂ / CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ OIM-AICESIS-CES ROMÂNIA
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Consiliul Economic și Social din România este organism consultativ al Parlamentului și al Guvernului României în domeniile de specialitate stabilite prin lege,
fiind instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul
realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale
societății civile.
Consiliul Economic și Social este consultat
obligatoriu asupra proiectelor de acte normative
inițiate de guvern sau a propunerilor legislative
ale deputaților ori senatorilor. Rezultatul acestei
consultări se concretizează în avize la proiectele
de acte normative.
Domeniile de specialitate ale Consiliului
Economic și Social sunt:
• Politicile economice;
• Politicile financiar fiscale;
• Relațiile de muncă, protecția socială, politicile salariale și egalitatea de șanse și de tratament;
• Agricultura, dezvoltare rurală, protecția
mediului și dezvoltarea durabilă;
• Protecția consumatorului și concurența loială;
• Cooperație, profesii liberale și activități independente;
• Drepturi și libertăți cetățenești;
• Politicile din domeniul sănătății;
• Politicile din domeniul educației, tineretului, cercetării, culturii și sportului.
Fiecare domeniu de specialitate este coordonat de o comisie de specialitate permanentă formată din nouă membri, câte trei membri nominalizați de fiecare structură componentă a CES.
Plenul Consiliului Economic și Social este constituit dintr-un număr de 45 membri, incluzând președintele și vicepreședinții.
Desemnarea membrilor Plenului Consiliului Economic și Social se face după
cum urmează:
• 15 membri numiți de confederațiile patronale reprezentative la nivel național,
constituind partea patronală;
• 15 membri numiți de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național,
constituind partea sindicală;
• 15 membri, reprezentând structuri asociative ale societății civile, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Președintele Consiliului Economic și Social este ales, prin rotație, din rândul
structurilor componente ale CES. Toate structurile componente ale CES dețin câte
o funcție de vicepreședinte.
16
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În structura Consiliului Economic și Social funcționează un secretariat tehnic,
care este aparatul de lucru de specialitate și tehnico-administrativ.
Secretariatul tehnic este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic și Social.
Consiliul Economic și Social din România propune spre aprobare ministrului
justiției, în urma nominalizărilor făcute de structurile sindicale și patronale care
alcătuiesc CES, persoanele care vor deține funcția de asistent judiciar în cadrul completelor de judecată care vor judeca litigiile de muncă.
Practic Consiliul Economic și Social are atribuții și conexiuni cu toate cele trei
puteri ale statului de drept: Puterea legislativă (Parlament), Puterea executivă (Guvern) și Puterea judecătorească.
Consiliul Economic și Social din România nominalizează reprezentanții României din partea lucrătorilor, patronatelor și a societății civile în Comitetul Economic
și Social European.
În mandatul meu, 2017-2019, îmi propun să acționez pentru dezvoltarea dialogului social ca principal instrument de informare, consultare, negociere între partenerii sociali în relația cu patronatele și guvernul pentru elaborarea și promovarea
unei legislații a muncii echitabile, decente, care să asigure predictibilitate în dezvoltarea carierei profesionale, protecție socială, crearea de locuri de muncă și păstrarea celor existente, eradicarea sărăciei și a inechităților sociale, incluziunea socială,
prosperitate.
Voi încuraja membrii asociației noastre să fie mai activi în ceea ce înseamnă lupta noastră pentru susținerea democrației sustenabile, dezvoltarea democrației participative, eradicarea sărăciei și inițiativă și contribuție la prosperitatea și dezvoltarea
economică a populației în conformitate cu principiile Națiunilor Unite și cu Declarația Universală a Drepturilor Omului.
În calitate de președinte al AICESIS voi milita pentru întărirea colaborării cu Comitetul
Economic și Social European în vederea corelării acțiunilor pentru realizarea scopurilor celor două organizații, organizarea de informări
reciproce cu privire la temele de interes comun,
organizarea unor activități comune.
Voi milita pentru înființarea Consiliilor
Economice și Sociale în țările în care acestea
nu există. O atenție deosebită voi acorda țărilor
din America de Nord, America de Sud, Australia.
AICESIS trebuie să dezvolte strategii de
atragere a țărilor de pe continentele menționate
în procesul dezvoltării Consiliilor Economice și Sociale și de cooperare cu AICESIS.
AICESIS trebuie să devină o voce activă și ascultată de către decidenții politici și
economici ai lumii. Trebuie să-și dezvolte un sistem activ de comunicare și informa-
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re a organizațiilor membre, a populației, trebuie să militeze cu forță și determinare
pentru solidaritate, implicându-se activ în analiza și elaborarea strategiilor de rezolvare a problemelor cu care se confruntă omenirea: sărăcia, discriminarea de orice
fel, războaiele, inechitățile sociale, lipsa locurilor de muncă, inechitățile salariale,
lipsa protecției sociale, excluziunea socială, terorismul.
Solidaritatea între state, solidaritatea în interiorul asociației noastre, solidaritatea socială
este principalul principiu pentru care voi lupta
și-l voi promova în mandatul meu.
Fără solidaritate munca noastră se va rezuma doar la enunțuri și bune intenții exprimate
și niciodată fundamentate.
Vă chem să facem un pact de solidaritate,
să arătăm că ne pasă că în lume există sărăcie,
că foarte mulți, prea mulți oameni, trăiesc la
limita sărăciei sau sunt afectați de sărăcie extremă, că mor sute de mii de oameni și copii
din cauza foamei, că populații întregi nu au
asigurată asistență medicală, că milioane de
oameni sunt analfabeți refuzându-li-se dreptul la educație, că există milioane de refugiați care și-au părăsit țările fugind de
războaie și discriminări.
Vă cer să transformăm activitatea noastră în multe fapte și puține vorbe, vă cer ca
fiecare dintre noi să facă ceva în țara sa pentru ca dialogul social să reprezinte mijlocul prin intermediul căruia să reducem inechitățile, să impunem relații de muncă
corecte și echitabile, să asigurăm prosperitatea și siguranța populației și împreună,
la nivel mondial, în cadrul instituțiilor internaționale, să milităm pentru un viitor
sigur și prosper pentru toate țările lumii.
Ne aflăm într-un moment în care istoria pare să se afle la o provocatoare răscruce.
Revoluția industrializării și tehnologiei pare că și-a epuizat resursele și o altă revoluție, mai puțin anticipativă, mai puțin cunoscută, vine rapid să o înlocuiască.
Revoluția digitală devine din ce în ce mai prezentă și anunță schimbări majore în
plan economic și social.
Vechile meserii sunt amenințate cu dispariția, noile locuri de muncă vor fi populate cu roboți și mai puțini oameni, relațiile de muncă vor fi afectate.
Mulți vorbesc de beneficiile pe care era digitală le va aduce, mai mulți sunt îngrijorați că schimbările ne vor lua pe nepregătite.
Marii oameni ai lumii își pun întrebări și solicită răspunsuri specialiștilor.
La ultimul Congres al Confederației Europene a Sindicatelor, Martin Schulz,
pe atunci președintele Parlamentului European, își manifesta îngrijorarea față de
efectele digitalizării, spunând: „În curând frigiderele noastre se vor umple automat,
mașinile noastre vor rula fără șofer, iar un calculator ne va putea supraveghea starea
de sănătate. Digitalizarea lumii aduce cu sine oportunități neașteptate, o mai mare
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transparență și participare, acces mai bun la cunoștințe și informații, o medicină
mai eficientă și servicii mai bune. Trebuie să exploatăm aceste inovații, dacă vrem
ca acestea să poată îmbunătăți viețile oamenilor. Totuși, digitalizarea are riscurile
și pericolele ei. Țintele monopoliste ale marilor grupuri mondiale și supravegherea
în masă de către serviciile secrete pot provoca o dezbatere de fond în Europa. Dar
încă nu vorbim suficient despre consecințele digitalizării în lumea muncii. Ceea ce
ne obligă, pentru început, să punem unele întrebări critice: Suntem într-adevăr mai
liberi când avem în orice moment acces la smartphone și, prin urmare, suntem capabili să lucrăm altfel, fără limite de timp? Cum putem exercita dreptul nostru la
autodeterminare în ceea ce privește informația în plină eră de exploatare comercială
a datelor? Cum ne putem proteja drepturile de autor și cum ne pot acestea garanta o
remunerație echitabilă pentru munca depusă?”
Ne aflăm într-un moment cel puțin delicat. De aceea vă propun ca tema, pentru
mandatul meu de președinte AICESIS, supusă dezbaterii, analizei și atenției voastre
să fie: „Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”. Este o temă care va
trebui să solicite clarificări cu privire la importante întrebări care sunt puse sau, în
mod sigur, vor fi puse din ce în ce mai insistent. În primul rând, viitorul nu poate fi
proiectat fără a se ține cont de problemele cu care se confruntă tineretul. În fond,
tineretul reprezintă cetățenii activi care vor trăi și vor munci în viitorul nostru. Tinerii au un apetit deosebit pentru dezvoltarea digitalizării pe piața muncii, fiind
puternic dependenți de utilizarea tehnologiilor informatice.
Astăzi, la nivelul Europei sunt peste cinci
milioane de șomeri în rândul tinerilor. Cinci
milioane de destine aflate la începutul unei
cariere profesionale și care nu-și găsesc loc pe
piața muncii. Este o situație intolerantă și pentru care trebuie să identificăm soluții imediate.
Analizând-o succint pot evidenția câteva cauze
ale acestei tragice situații în care tinerii, viitorii
cetățeni, se găsesc:
• Mulți dintre tineri dețin una sau mai multe diplome universitare sau cel puțin o calificare. Cu toate acestea mulți, din cei care
lucrează, profesează o altă meserie decât cea
obținută prin calificare. Ne întrebăm care
poate fi cauza care a generat acest fenomen?
Lipsa corelării formării inițiale cu cerințele de pe piața muncii poate fi o cauză?;
• Cu toate că mulți tineri au calificări superioare, ei nu-și găsesc un loc de muncă.
Oare calificările realizate în universități nu au mai fost actualizate în funcție de
cererea de pe piața muncii?;
• A realizat cineva un studiu serios cu privire la aspirațiile tinerilor, problemele
cu care ei se confruntă la locul de muncă, meseriile pe care ei și le doresc a le
profesa?;
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• Cum poate fi compensată, de către angajator, lipsa experienței, invocată la angajarea tinerilor, cu valorificarea entuziasmului, a imaginației, a interesului pentru
nou manifestate de tineri?
Cred cu tărie că tinerii reprezintă cheia succesului pentru un viitor fără războaie,
tolerant, prosper și care să asigure fiecărei țări posibilitatea de a-și defini identitatea
și un loc prin valorificarea potențialului propriu în armonie cu celelalte țări.
Ceea ce noi trebuie să facem este un lucru
simplu. Trebuie doar să ne amintim că acești
tineri există, că au aspirații, că au temeri, că
adeseori se confruntă cu situații în care nu trebuie lăsați singuri, că au nevoie de protecție, că
au nevoie de educație, că au nevoie de grija și
ocrotirea noastră. Ei par cei mai adaptați pentru noua eră, cea digitală, dar sunt și cei mai
expuși efectelor negative pe care aceasta le poate genera.
În al doilea rând, trebuie să ne punem întrebarea: cât de sigură va fi viața noastră în epoca
digitalizării?
Desigur sunt multe beneficii identificate în folosirea tehnologiilor informatice în
viața de zi cu zi:
• Comunicare și informare rapidă;
• Diagnostice medicale precise;
• Siguranța transporturilor;
• Degrevarea de activități de rutină;
• Intervenții chirurgicale non-invazive;
• Acuratețe în proiectare și realizarea
• Explorarea oceanelor și a spațiului
de bunuri;
cosmic etc.
• Monitorizarea activităților periculoase;
•
•
•
•

Sunt și numeroase vulnerabilități:
Dreptul la viață privată;
Manipularea informațiilor;
Siguranța comunicațiilor;
Protecția bunurilor;

• Siguranța tranzacțiilor financiare
interbancare sau private;
• Siguranța protejării datelor.

Ultimele evenimente legate de alegerile președintelui SUA și posibilitatea, evocată de unii specialiști, ca acestea să fi fost manipulate prin intermediul unei campanii
de dezinformare în mediul virtual pot fi un exemplu cu privire la efectele negative
care pot apărea pe fondul lipsei unei legislații în domeniul utilizării datelor și informațiilor în mediul virtual.
De aceea trebuie să lansăm o invitație autorităților statale și internaționale cu
privire la necesitatea elaborării de norme clare cu privire la accesul la date, utilizarea acestora, transmiterea de informații și verificarea acestora, reglementări clare cu
privire la limitele supravegherilor și împrejurările în care acestea pot fi făcute, reglementări clare cu privire la nivelul și amploarea folosirii digitalizării în viața publică,
viața privată, economie, administrație sau în domeniul militar și al siguranței.
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În al treilea rând, este absolut necesară o evaluare a impactului pe piața muncii
în contextul digitalizării generalizate. Meseriile tradiționale pot dispărea fiind înlocuite de altele automatizate și executate de către roboți. În acest context șomajul va
crește amenințător, lucrătorii vor avea o singură alternativă, recalificarea, care costă
și este mai greu de realizat pentru persoanele de peste 50 de ani.
Relațiile de muncă vor suferi mutații semnificative, folosirea tehnologiilor informatice și înlocuirea lucrătorilor cu roboți nu vor mai necesita salarii și contracte de
muncă.
Marile grupuri, care controlează economia mondială, vor avea noi pârghii mult
mai eficiente în procesul globalizării și accesului la resurse prin securizarea accesului la informațiile și datele deținute și prin tehnologii avansate care să vulnerabilizeze siguranța păstrării datelor de către autoritățile statale.
Decalajul dintre țările sărace și cele bogate se va adânci, accesul la noile tehnologii fiind restricționat și condiționat de către cei care le dețin.
Toate aceste scenarii aproape apocaliptice trebuie evitate. Trebuie să ne așezăm
la aceeași masă: decidenți politici, sindicate, organizații neguvernamentale, patroni,
specialiști din toate domeniile, oameni de știință și să ne gândim cum să facem ca
impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii să fie unul benefic oamenilor,
sigur, protejat, controlabil, reglabil, ușor de corectat și orientat spre valorile umanității: solidaritate, pace, toleranță, civism.
Era digitalizării a început. Depinde doar de noi să o înțelegem, să-i anticipăm
efectele și să le valorificăm pozitiv.
În încheierea discursului meu, doresc să
mulțumesc, încă o dată, domnului Agripino
Núñez Collado, pentru remarcabila și eficienta
activitate desfășurată, în calitate de președinte
al AICESIS. Mi-aș dori, din toată inima, să-mi
acorde privilegiul de a-l ști alături și de a veghea în continuare asupra activității desfășurate de AICESIS.
Dragi colegi, reprezentanți ai consiliilor economice și sociale și ai instituțiilor similare, vă
mulțumesc pentru încrederea acordată, în cadrul Consiliului de Administrație al AICESIS,
desfășurat la Luxemburg, în data de 2 martie
2017, ca România să preia președinția AICESIS
pentru un mandat de doi ani.
Îmi doresc ca în acest mandat să continui munca depusă de predecesorii mei în
funcția de președinți ai AICESIS și să-mi aduc contribuția la dezvoltarea AICESIS,
la promovarea activității organizației noastre, la îndeplinirea misiunilor asumate de
AICESIS și la întărirea AICESIS în plan internațional.
Forța solidarității să ne fie alături și să ne călăuzească!
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ÎNTÂLNIRI ALE DOMNULUI IACOB BACIU, ÎN CALITATEA SA DE PREȘEDINTE
AL AICESIS, CU PREȘEDINȚII COMITETULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN, DOMNII GEORGES DASSIS ȘI LUCA JAHIER
În cadrul celui de-al doilea Consiliu de Administrație al AICESIS care a avut loc la
Santo Domingo, în septembrie 2017, președintele nou ales al Asociației, domnul
Iacob Baciu, și-a prezentat și a explicat în detaliu programul de acțiune pentru mandatul președinției sale.
Printre punctele prezente în foaia de parcurs a președinției sale, președintele Baciu și-a exprimat dorința de a consolida cooperarea cu instituțiile care au avut și au
în continuare un rol important în activitatea AICESIS, și anume OIM, ECOSOC,
dar și CESE (Comitetul Economic și Social European).
În legătură cu acest aspect, noul președinte al AICESIS și-a exprimat părerea că
trebuie ameliorată comunicarea și schimburile de experiență dintre membrii Asociației, dar și dintre AICESIS și cele trei instituții menționate mai sus.
Pentru ca relația dintre AICESIS și CESE să fie reluată și să continue pe un trend
ascendent, președintele Baciu a anunțat că va avea mai multe întâlniri cu președinții
sau reprezentanții celor trei organizații pentru a-i convinge în legătură cu oportunitatea continuării și dezvoltării colaborării dintre cele două instituții, profitabilă
pentru ambele părți.
În ceea ce privește relația cu CESE, pentru a atinge acest obiectiv al foii de parcurs
a mandatului său de președinție, dl Iacob Baciu s-a întâlnit în primul rând cu domnul Georges Dassis, președinte al CESE în perioada 2015 – 2018. Întâlnirea a avut
loc cu ocazia desfășurării la Atena, în zilele de 23-24 noiembrie 2017, a Conferinței
internaționale OIM-AICESIS-OKE, cu tema „Dialogul social și viitorul muncii”.
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Cu acel prilej, președintele AICESIS a avut multe întâlniri importante cu reprezentanți importanți ai unor instituții europene, printre care și cu domnul Dassis,
cu scopul de a promova și dezvolta Asociația și, nu în ultimul rând, de a obține un
sprijin logistic și financiar în beneficiul Asociației.
Un prim succes obținut în urma acestor discuții a fost promisiunea președintelui
CESE de a lua în considerație revenirea instituției pe care o reprezintă în cadrul AICESIS și de a reitera Convenția de cooperare încheiată între cele două instituții în
anul 2009.
O altă întâlnire importantă între președintele AICESIS și CESE a fost întâlnirea pe care
a avut-o domnul Iacob Baciu și actualul președinte al CES-ului european, domnul Luca Jahier. Aceasta a avut loc cu prilejul desfășurării la
Bratislava, în Slovacia, a Reuniunii anuale a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor
europene și ai CESE, cu tema „Viitorul Europei”,
ce a avut loc în zilele de 14 și 15 iunie 2018.
În cursul primei zile a lucrărilor, domnul
președinte Iacob Baciu a avut o întâlnire de o
oră cu președintele CESE, domnul Luca Jahier,
în cadrul căreia, printre altele, a fost discutată
și analizată și posibilitatea ca CESE să reia legăturile și colaborarea cu AICESIS, care au fost întrerupte o perioadă. Președintele
Jahier și-a arătat disponibilitatea de a participa, în măsura timpului pe care îl are la
dispoziție, la reuniunile AICESIS, și de a sprijini AICESIS cu expertiza și experiența
CESE, ori de câte ori va fi solicitat.
Președintele Iacob Baciu l-a invitat pe președintele CESE să viziteze CES-ul român, iar în calitatea sa de președinte al AICESIS, i-a adresat invitația de a participa
la lucrările Adunării Generale a AICESIS, care urmau să se desfășoare în acest an la
Paris, la sediul Consiliului Economic, Social și de Mediu, în zilele de 17 și 18 septembrie 2018, dar și la AG AICESIS de la București, din 2019.
Discuțiile au continuat pe aceeași direcție și la celelalte două întâlniri pe care
Președintele Baciu le-a mai avut cu președintele Luca Jahier, și anume, la București,
unde cei doi președinți au participat la un eveniment oferit de CESE cu ocazia preluării președinției CE de către România, și la Roma, cu ocazia participării, în zilele
de 13 și 14 iunie 2019, la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai
CES-urilor europene și ai CESE, cu tema „Rolul CES-urilor în dezvoltarea sustenabilă și în implementarea pilonului european al drepturilor sociale”
Dacă în relația cu OIM și cu ECOSOC au fost înregistrate progrese semnificative pe perioada mandatului român la președinția Asociației, și, deși toate întâlnirile
avute de președintele AICESIS, pe perioada mandatului său, cu președinții CESE,
au decurs foarte satisfăcător și au avut la bază dorința ambelor părți de a sprijini și a
dezvolta colaborarea dintre cele două instituții, totuși, până în prezent, nu s-a obținut un rezultat satisfăcător din acest punct de vedere.
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LISTA PARTICIPANȚILOR
TARĂ

NUME

FUNCȚIE

MEMBRI AICESIS
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24

Boubakeur ABBES
Prof. Mohammed BAKALEM
Gerardo CELSO LUPPI
Roberto DESTEFANO
Vazgen MANUKYAN
Hovik MUSAYELYAN
Grigor BADIRYAN
Mandat acordat CES-ului din Curaçao
Patricia AUDI
Patricia COSTA
Mandat acordat CES-ului din Grecia
Moïse NAPON
Luc AYANG
Samuel Emmanuel WONYU
ZHANG Qiujian
LI Xueming
HUANG Youyi
LIU Qiang
XU Ge
LI Shang
YOUN, Moo-jeong
Koffi Charles DIBY
Hervé Dominique Dié ALLIALI
Rose Agnès RICHOMOND
Alain Pascal MENANN-KOUAME
Jean-François YAO
Alex KONE
Raul HENRIQUEZ
Miloushka SBOUI-RACAMY
José CAMPOS
Margarita BRAVO
Carole COUVERT
Georgios KARANIKAS
Apostolos XYRAFIS
DIALLO RABIATOU SERAH
SAIDOUBA KISSING CAMARA
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MEMBRI AICESIS
Monaco

Rodolphe BERLIN

Vicepreședinte al Secțiunii „Comerț și Turism”
- Reprezentant al Președintelui GARINO peste
hotare (Consul onorific al Republicii El Salvador
în Monaco)

Olanda
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Secretar General
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Director Executiv

Iacob BACIU

Președinte
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Bogdan SIMION
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Mandat acordat CES-ului din Aruba
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Bui Thi Thanh
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TRAN VAN TUAN
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Secretar General

Patrick VENTURINI

Fost Secretar General
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Administrator

INVITAȚI
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Angelika MULLER
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DECLARAȚIA DE LA ATENA ASUPRA DIALOGULUI SOCIAL ȘI VIITORULUI
MUNCII, ADOPTATĂ DE CONSILIILE ECONOMICE ȘI SOCIALE ȘI INSTITUȚIILE
SIMILARE / Atena, 24 noiembrie 2017
Noi, reprezentanții Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (CESIS), participând la conferința internațională cu tema „Dialogul social și viitorul
muncii”, organizată de către AICESIS, OIM și OKE1 în zilele de 23 și 24 noiembrie
2017 la Atena;
Amintind Constituția OIM, care precizează că pacea durabilă nu poate fi obținută
decât dacă este întemeiată pe justiție socială;
Reiterând principiile fundamentale ce stau la baza OIM, prezentate în Declarația
de la Philadelphia2 din 1944:
„ a) munca nu este o marfă;
b) libertatea de expresie și de asociere este condiția indispensabilă a progresului
susținut;
c) sărăcia, oriunde există, reprezintă un pericol la adresa prosperității tuturor;
d) lupta împotriva sărăciei trebuie purtată cu o energie neobosită de către toate
națiunile și printr-un efort internațional continuu și concertat, depus de reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor, care cooperează în spiritul egalității cu
reprezentanții guvernelor și care participă la discuții libere și la adoptarea deciziilor cu caracter democratic, cu scopul promovării binelui comun.”
Amintind Declarația OIM din 1998 asupra
principiilor și drepturilor fundamentale în
domeniul muncii, care promovează patru
categorii de principii și drepturi în domeniul
muncii:
1) libertatea de asociere și recunoașterea reală a dreptului de negociere colectivă;
2) eliminarea muncii forțate sau obligatorii;
3) abolirea formelor de exploatare a copiilor
prin muncă;
4) eradicarea discriminării la locul de muncă
și în profesii.
Considerând că scopul înființării Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor
Similare este consilierea Executivului și a guvernanților și / sau a Parlamentelor
asupra modului optim de a asigura complementaritatea și coerența exigențelor
economice și nevoilor sociale, consiliile fiind hotărâte să susțină munca decentă și
justiția socială pentru toți;
1 Consiliul Economic și Social din Grecia.
2 Declarația asupra scopurilor și obiectivelor Organizației Internaționale a Muncii adoptată la cea
de-a 26-a Conferință Generală a OIM, la Philadelphia, în data de 10 mai 1944.
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Recunoscând principiile și drepturile menționate anterior, afirmăm că:
O creștere economică puternică și durabilă și locuri de muncă decente pentru
toți sunt fundamentale pentru societate, așa cum arată Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care oferă cadrul global pentru atingerea tuturor celor 17 obiective.
Dialogul social și instituțiile solide de dialog social sunt esențiale pentru modelarea
viitorului muncii și pentru construirea unei lumi a muncii care să includă pe toată
lumea. Implicarea partenerilor sociali și a altor părți în procesul decizional și elaborarea de politici sunt deosebit de importante pentru garantarea unei bune guvernanțe într-un moment în care lumea muncii se confruntă cu provocarea transformărilor rapide în tehnologie, demografie, schimbările climatice și globalizare. Acest
lucru nu favorizează numai democrația și pacea, ci contribuie și la crearea unor
relații industriale armonioase, la reducerea inegalităților, la stimularea productivității și la promovarea unei creșteri incluzive. Este important ca organizațiile sindicale,
organizațiile patronale și guvernele să își reînnoiască angajamentul față de dialogul
social și tripartism și să își consolideze competențele.
CES-IS au un rol important pe care trebuie să și-l asume pentru a se pregăti mai
bine pentru provocările și oportunitățile survenite într-o lume a muncii în evoluție,
aprofundând înțelegerea transformărilor în curs și oferind consiliere cu privire la răspunsurile politice eficiente care pot modela viitorul muncii într-o manieră care să servească mai bine interesele angajatorilor, ale angajaților și ale societății în ansamblul ei.
Suntem hotărâți să:
Consolidăm acțiunile la nivel național și la nivelul colaborării cu diverși actori
esențiali (Guvern, Parlament, organizații reprezentative ale patronatelor și sindicatelor, precum și alte organizații competente și reprezentative ale persoanelor și grupurilor în cauză) cu scopul promovării și recunoașterii importanței strategice a procesului de dialog social ce are ca obiectiv să răspundă în mod eficient provocărilor și
oportunităților care sunt rezultate ale schimbărilor din lumea muncii;
Noi, CES-IS, propunem următoarele acțiuni:
În calitate de platforme unice pentru crearea unui consens național asupra politicilor și legislației importante pe plan economic și social, noi, CES-IS, vom face
ceea ce ne stă în putință pentru:
• A mobiliza toate resursele umane și financiare disponibile în vederea întâmpinării provocărilor și multiplicării oportunităților legate de viitorul muncii, precum:
apariția unor noi forme de muncă, evoluția nevoilor în materie de competențe,
lipsurile într-un mediu ce favorizează întreprinderile durabile; utilizarea tehnologiei pentru a garanta locuri de muncă mai sigure, necesitatea unei adaptări mai
bune a cadrelor legale și instituționale existente la nivelul tot mai ridicat al inegalităților și al insecurității veniturilor și adecvarea sistemelor de protecție socială;
• A ne angaja în dezbaterile naționale asupra principalelor provocări și oportunități legate de evoluția lumii muncii și a ne consolida competențele și rolul în
calitate de forumuri care construiesc împreună;
• A consolida rolul și competențele membrilor noștri, în special ale partenerilor
sociali, în ce privește chestiunile legate de lumea muncii aflată în schimbare;
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• A ține cont de orientările prezentate de instrumentele competente în domeniul
dialogului social al OIM, în special Convenția (nr. 11) asupra consultărilor tripartite (normele internaționale ale muncii) din 1976; recomandarea Consultării
(la nivel industrial și național) din 1960 (nr.113); Convenția asupra libertății de
asociere și asupra protecției drepturilor sindicale (nr. 87) din 1948; și Convenția
(nr. 98) asupra dreptului de organizare și de negociere colectivă din 1949, care
sunt esențiale pentru un dialog social eficient;
• A consilia decidenții politici să organizeze cadre politice care să maximizeze
avantajele și să minimizeze riscurile legate de viitorul muncii, mai ales cele care
favorizează:
▷▷ politicile macroeconomice, bugetare și sectoriale sănătoase pentru o creștere
economică și locuri de muncă incluzive;
▷▷ un cadru favorabil creării de întreprinderi, întreprinderi durabile și întreprinderi inovatoare;
▷▷ piața forței de muncă, politicile salariale și de protecție socială în vederea promovării muncii decente și garantării protecției drepturilor forței de muncă;
▷▷ o mai mare participare a femeilor, a tinerilor și a grupurilor defavorizate pe
piața forței de muncă.
Noi, în calitate de membri ai AICESIS, propunem următoarele acțiuni:
• Sprijinirea și facilitarea schimbului de informații, de experiențe și de bune practici între diferitele CES-IS în privința măsurilor adoptate și identificate, care contribuie la modelarea viitorului muncii;
• Adoptarea unor acțiuni de monitorizare în continuarea Declarației de la Atena,
care va fi prezentată la Adunarea noastră Generală din 2018, inclusiv inițiative
specifice care urmăresc consolidarea competențelor CES-IS în vederea sprijinirii
implementării Declarației de la Atena la nivel național;
• Extinderea Asociației astfel încât să includă și alte instituții tripartite și să dezvolte un partenariat cu aceste entități, în colaborare cu OIM, în special în cadrul
inițiativei în domeniul viitorului muncii și al sărbătoririi centenarului OIM;
• Crearea și consolidarea alianței mondiale între CES-IS, cu scopul de a determina
progresul obiectivelor muncii decente și ale justiției pentru toți.
Cerem OIM, în calitate de partener strategic, să aibă în vedere următoarele
acțiuni:
• Sprijinirea și facilitarea schimbului de informații și de experiențe în ce privește
formularea și implementarea politicilor care tratează impactul schimbărilor tehnologice, demografice, climatice și care țin de globalizare;
• Analizarea tendințelor globale în materie de dialog social și furnizarea instrumentelor politice, care să sprijine procesele naționale de dialog social;
• Furnizarea cunoștințelor necesare, care să ajute CES-IS să formuleze strategii ce
au ca scop consolidarea competențelor membrilor lor, în special ale partenerilor
sociali, în materie de dialog social;
• Promovarea dialogului social și a tripartismului ca mijloace importante de menținere și de reconstrucție a justiției sociale și a păcii între țări.
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DISCURSUL DE DESCHIDERE AL PREȘEDINTELUI AICESIS, DL IACOB BACIU,
LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ OIM-AICESIS-OKE
Atena, 23-24 noiembrie 2017
Onorat prezidiu, Domnule Președinte al Consiliului Economic
și Social, Dragă George,
Am dorit să vin să te întâlnesc
pentru prima dată în țara ta și să
îți mulțumesc pentru mesajul pe
care mi l-ai transmis.
Nu e niciun secret, recent la
Santo Domingo a avut loc o reuniune a AICESIS, unde eu am
preluat președinția Asociației
Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor
Similare. Tema pe care eu, în calitate de președinte, am lansat-o a fost impactul digitalizării asupra viitorului omenirii.
Consider că e o temă care trebuie să fie în atenția noastră, în primul rând, dar
și în atenția tuturor instituțiilor pe care le-am informat în această privință. De asemenea, trebuie să spun că la nivel național au fost promovate astfel de teme. Cred
că AICESIS este o asociație mondială care, la rândul ei, poate să promoveze tema
lansată la Santo Domingo. AICESIS a avut o colaborare permanentă cu Organizația Internațională a Muncii, care, cred eu, e pilonul fundamental al democrației, fiind singura instituție mondială care a promovat permanent Convenția Organizației
Internaționale a Muncii ce reglementează relațiile de muncă și dialogul social. De
aceea consider că OIM și AICESIS trebuie să aibă o relație strânsă și să construiască
împreună viitorul lumii.
Ținând cont de digitalizare, de viitorul lumii și de faptul că în momentul de față
forța de muncă este supusă deseori unor abuzuri, cred că ar trebui să facem front comun în aceste privințe, căci în unele zone nu există o legislație care să reglementeze
diferite aspecte. Cred că toate consiliile economice și sociale membre ale AICESIS
trebuie să acorde mai multă atenție promovării de acte normative de către guvernele
aferente, precum și Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii și Directivelor
Uniunii Europene, și să urmărească respectarea relațiilor de muncă.
Așa cum știți, eu sunt președintele CES-ului din România, țară în care a avut loc
o revoluție, iar obiectivul nostru a fost ratificarea Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii tocmai pentru a ajunge la o stabilitate. E adevărat că au fost promovate alte acte normative, iar noi trebuie să ne asigurăm că legislația promovată pe
teritoriul României ține cont de Convențiile Organizației Internaționale a Muncii
ratificate de către România.
Noi ne-am străduit ca instituția noastră, Consiliul Economic și Social, să fie prevăzută în Constituție, și acum, la articolul 141, se precizează clar: „Consiliul EconoCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ADUNAREA GENERALĂ / CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ OIM-AICESIS-CES ROMÂNIA
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mic și Social este organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României”.
Aceasta înseamnă că toate actele normative inițiate sau propuse de Guvern sau de
Parlament trebuie să fie transmise întâi CES-ului care, la rândul lui, tebuie să emită
avize, favorabile sau nefavorabile.
În 27 de ani, România a înregistrat un progres enorm. Dar acum trebuie să ne îndreptăm
atenția spre celelalte CES-uri și să luăm modele
de bune practici, însă cred totodată că numai
împreună vom putea construi.
În primul rând, doresc să le mulțumesc tuturor colegilor de la CES-urile membre ale AICESIS pentru că au făcut efortul de a se afla astăzi
aici. Eu cred că zilele acestea vor rămâne în istoria AICESIS și vor marca un nou început al asociației. Părerea mea este că ar trebui să avem la
nivel global întâlniri permanente cu OIM și nu
numai. Și, de asemenea, să avem o relație permanentă cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor la nivel mondial, căci CES-urile reunesc
cele trei segmente, sindicate, patronate și organizații ale societății civile, care trebuie să
colaboreze pe plan mondial și să își propună obiective clare, ținând cont, așa cum am
spus, de problema digitalizării. În calitate de președinte al AICESIS, mă angajez față
de dumneavoastră că voi milita pentru promovarea legislației în domeniul muncii.
Vorbim acum de Dialogul Social. Problema dialogului social este una fundamentală. E necesar, în primul rând, să avem parteneri credibili, deoarece altfel nu avem
cu cine să purtăm un dialog, și când spun parteneri, mă refer și la capital, și la forța
de muncă.
De multe ori trebuie să tratăm problemele sportiv. Eu provin din mișcarea sindicală din România, iar pe plan mondial reprezint cele trei segmente – patronatele,
sindicatele și organizațiile societății civile. Astfel, cred că e important ca între cele
trei segmente trebuie să existe relații sportive, adică fiecare segment trebuie să se
pregătească, în așa manieră încât, atunci când începe campionatul, să știe ce are de
făcut. De asemenea, e important ca partenerii să fie reprezentativi pentru a putea
promova interesele și valorile pe care le susțin.
Este o onoare pentru mine să dețin această poziție, de președinte al AICESIS,
și să încerc să armonizez cele trei segmente, ceea ce e dificil, dar nu imposibil. De
aceea, fac apel la toți colegii din toate CES-urile să înțeleagă că împreună vom putea
construi. Am primit foarte multe felicitări și le mulțumesc tuturor colegilor care miau transmis mesaje. Nu în ultimul rând, țin să le mulțumesc colegilor din Ucraina
pentru mesajele trimise. Mă bucur că mă întâlnesc față în față cu dumneavoastră
și am speranța că împreună vom apăra valorile pentru care AICESIS luptă, valorile
legalității, demnității și democrației.
Vă mulțumesc și vă doresc succes!
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DISCURSUL DE ÎNCHEIERE AL PREȘEDINTELUI AICESIS, DL IACOB BACIU,
LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ OIM-AICESIS-OKE
Atena, 23-24 noiembrie 2017
Onorat prezidiu, Doamnelor și Domnilor,
Dați-mi voie, în primul rând, să mulțumesc,
în calitate de președinte al AICESIS și în numele dumneavoastră, reprezentanților OIM
care au organizat acest seminar. De asemenea,
le mulțumesc tuturor celor prezenți, care s-au
implicat în desfășurarea seminarului. Le mulțumesc, de asemenea, colegilor de la CES-ul
din Grecia pentru efortul depus pentru ca noi
să fim astăzi aici. Vă mulțumesc tuturor și sper
că împreună vom demonstra că Dialogul Social
este o parte a democrației în lume. Le mulțumesc invitaților din alte domenii de activitate,
mai ales reprezentanților Parlamentului și Guvernului elen și ai Băncii Mondiale.
Eu sunt bucuros din următorul motiv: ca dumneavoastră, voi pleca de aici mai
bogat în idei, având convingerea că am purtat un dialog real, putând să ne ascultăm
unii pe alții și să învățăm unii de la alții.
Tehnologia este o problemă fundamentală,
tratată diferit de fiecare stat. Mediul reprezintă și el o problemă fundamentală, căci dacă nu
avem grijă de mediu, nu avem grijă de noi și
de sănătatea noastră. În contextul digitalizării,
se discută foarte mult de capital și de globalizare. Dacă ne uităm în urmă cu 50 de ani, în
ce stadiu se aflau atunci industria și tehnologia, constatăm că în domeniul tehnic am avansat enorm. S-a discutat aici că vor veni roboții,
ceea ce e foarte posibil, dar eu vă spun că fără
om, nu funcționează nici roboții, cineva trebuie, în primul rând, să-i inventeze.
De asemenea, s-a discutat aici despre pregătire. În România, există un proverb care spune că în primii șapte ani de viață te
învață mama și tata acasă, și dacă nu ai cei șapte ani, nu ai nimic în viață. Ca atare,
de acolo începe pregătirea. Nu e suficient să termini o școală sau o facultate, ci trebuie zilnic să fii pregătit. Există schimbări permanente la nivelul fiecărei activități.
Trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi trebuie să aducă o contribuție pentru un
trai mai bun.
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Nu cred că cei care dețin capitalul și puterea sunt mereu mulțumiți. Puterea vine
și pleacă, capitalul vine și pleacă, numai omul rămâne. Dintre cei trei piloni ai dialogului social, cel mai important este forța de muncă, fiindcă fără ea nu există nimic.
Am constatat că în multe
țări se vorbește de faptul că nu
funcționează CES-ul și dialogul. Dar OIM are un rol fundamental. OIM adoptă Convenții în privința relațiilor de
muncă și dacă veți milita ca
acestea să fie ratificate de către
statele dumneavoastră, atunci
într-adevăr relațiile de muncă
vor fi puse în alți parametrii.
Atâta timp cât unele state de
pe mapamond nu au ratificat
Convențiile care reglementează relațiile de muncă, există
discrepanțe între noi. Primul lucru pe care trebuie să-l punem pe o traiectorie directă este educația, apoi domeniul legislativ. Avem nevoie să creăm un mediu și instituții care să fie guvernate de legi, și atunci vor câștiga și cei care gestionează capitalul,
și cei care gestionează forța de muncă, și cei care conduc statele.
Cred că cei trei piloni, forța de muncă, capitalul și puterea, trebuie să poarte dialog în
scopul progresului și al civilizației. De asemenea, trebuie să milităm pentru justiție socială,
pentru că altfel nu există pace socială, nu există
progres economic și social. Prin influența pe
care o aveți fiecare, patronatele și sindicatele în
țările pe care le reprezentați, încercați să promovați actele normative care să apere interesele
dumneavoastră, interesele salariaților și ale angajaților, deoarece ambele segmente contribuie
la bugetul statului cu taxe și impozite, iar cei
care ne conduc politic sunt cei care gestionează
banii noștri și de multe ori nu încearcă să promoveze legi prin care să fie respectate forța de
muncă și capitalul. Așadar, e nevoie de educație, solidaritate și unitate.
Pentru că vom intra într-un an nou și cu mulți dintre dumneavoastră nu știu
dacă voi mai avea ocazia să mă întâlnesc, dați-mi voie să vă urez dumneavoastră și
colegilor dumneavoastră sănătate, prosperitate, succes și numai bine.
La mulți ani!
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ OIM-AICESIS-OKE CU TEMA DIALOGUL
SOCIAL ȘI VIITORUL MUNCII / Atena, 23-24 noiembrie 2017
La conferință au participat un
număr mare de delegații ale
CES-IS membre ale AICESIS,
instituții de dialog social din
țările membre ale AICESIS,
reprezentanți ai organizațiilor
internaționale, precum și o
delegație importantă a OIM,
prezidată de directorul Unității pentru dialog social și
tripartism. În cadrul ședinței
de deschidere, au luat cuvântul președintele CES-ului din
Grecia, dl Vernicos, președintele CES-ului european, dl Dassis, președintele AICESIS, dl Baciu (președintele CES
din România), directorul Unității de dialog social și tripartism al OIM, dl Oumarou,
precum și ministrul Muncii din Grecia și viceministrul Afacerilor Externe.
Activitatea Conferinței s-a bazat pe un raport preliminar, pregătit de organizatori
pe baza răspunsurilor furnizate de CES-IS la un chestionar distribuit cu câteva luni
înainte de conferință. Acest document conține informații interesante asupra modului în care CES-IS abordează viitorul muncii, din punct de vedere al procedurilor și
rezultatelor, și, în general, asupra rolului partenerilor în ceea ce privește transformările socio-economice în plină desfășurare.
Conferința a fost marcată de trei tipuri de intervenții sau analize:
1. Identificarea principalilor factori de schimbare care afectează viitorul muncii;
2. Acțiunile care trebuie dezvoltate pentru asigurarea faptului că schimbările în
domeniul muncii sunt produse astfel încât să combine eficiența economică cu
echitatea și coeziunea socială;
3. Ideile generice, care depășesc aspectele mai concrete legate de schimbările din
lumea muncii, trebuie luate în considerare pentru o analiză aprofundată: limitările impuse de cadrul național de înțelegere a acestor fenomene; interconectarea
dintre diferiții factori majori de schimbare din lumea muncii; și necesitatea depășirii analizei viitorului muncii ca rezultat mecanic, aproape fatal, al unei serii
de factori externi și necontrolați.
CONSILIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC DIN ȚĂRILE DE JOS (SER)
• Piața forței de muncă se schimbă: ea se confruntă cu tendințe diferite în același
timp
• Întrebare centrală: care este viitorul ocupării forței de muncă și al protecției
angajaților?
• Conceptul cheie comun: piața muncii și societatea incluzivă
• Rolul SER: analiză + găsirea unui teren comun pentru politici concrete
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• Viitorul este necunoscut: necesitatea constantă de a monitoriza evoluțiile și de a
lua măsuri
• Creșterea diferențelor în ceea ce privește oportunitățile pentru lucrătorii cu un
nivel de calificare scăzut, mediu și înalt
• Diferențe sectoriale: unii pierd locuri de muncă, alții creează noi locuri de muncă; nepotriviri pe piața forței de muncă
• Securitatea socială: cum să o facem să treacă proba timpului?
Agendă dinamică pe termen lung:
patru linii de politică pentru viitor
• Sprijinirea inovației și a competitivității
• Organizarea muncii în perspectivă
• Monitorizarea evoluției pieței forței de muncă și utilizarea oportunităților pentru noi locuri de muncă
• Dotarea oamenilor prin învățare și dezvoltare profesională.
Combinația dintre muncă, studiu și îngrijire
în viitor: o perspectivă olandeză
Creșterea ratei de participare a femeilor pe piața forței de muncă este una dintre
chestiunile cheie și trebuie inclusă în dezbaterea privind viitorul muncii.
• Provocări referitoare la îmbinarea dintre muncă, studiu și îngrijire
▷▷ Studiul devine un factor din ce în ce mai mic pe parcursul vieții profesionale,
în ciuda tuturor factorilor care încurajează „învățarea de-a lungul vieții”
▷▷ Diferențe semnificative între grupurile sociale
▷▷ Riscul subocupării forței de muncă în cazul muncitorilor cu jumătate de normă
• Oportunități
▷▷ Tehnologie nouă: Avansurile în tehnologia digitală și în alte tehnologii facilitează îmbinarea sarcinilor
▷▷ Serviciile personale și gospodărești pot oferi oportunități importante pentru a
ușura povara pentru oamenii muncii
• Spectru larg de soluții diferite
▷▷ Optimizarea concediului după nașterea unui copil
▷▷ O mai bună combinație a muncii și a îngrijirii informale
▷▷ Promovarea învățării pe tot parcursul vieții.
CONSILIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC (SER) DIN CURAÇAO
Cum afectează transformările din lumea muncii interacțiunea dintre indivizi?
• Consecințele migrației forței de muncă sporesc tensiunile pe piețele muncii naționale.
• Întrucât migranții lucrează predominant în sectorul informal, se schimbă și
panorama pieței muncii; mai puțini oameni sunt reprezentați de sindicatele existente. Ar trebui luat în considerare un discurs referitor la un sindicalism inovator.
• Contactele se stabilesc mai repede și mai ușor, dar sunt mai puțin personale.
• Globalizarea duce la diminuarea atenției față de aspectele tipice locale / culturale
ale unor țări.
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Cum pot gestiona societățile aceste schimbări?
• Societățile moderne nu au altă posibilitate;
acestea vor trebui să abordeze sau să facă față
unei forțe de muncă mereu în schimbare; oamenii își pierd locul de muncă și, dacă doresc
să rămână competitivi pe piața muncii, trebuie să obțină noi competențe, în special într-un
mediu digital.
• Sistemul educațional va trebui adaptat; e necesar un accent mai puternic pe dobândirea de
competențe tehnologice și arte digitale.
• Plasele de siguranță socială trebuie să fie disponibile și suficiente pentru a permite noilor
șomeri să se perfecționeze din punct de vedere academic și profesional, pentru
a-și îmbunătăți posibilitățile pe piața forței de muncă.
Ce măsuri pot lua CES-IS pentru a facilita adaptarea societății la aceste schimbări?
• Stimularea în continuare a tripartismului și a dialogului social pe baza unei agende de politici multianuale clar definite.
• Lansarea unor campanii de conștientizare destinate factorilor cheie din societate
(de exemplu, ONG-uri, lumea academică) în privința oportunităților create de
schimbările tehnologice și demografice.
• Consilierea guvernelor și a conducerii politice cu privire la măsurile de abordare
a posibilelor efecte negative ale acestor schimbări.
BANCA MONDIALĂ
• Tehnologiile digitale oferă oportunități prin
▷▷ creșterea productivității muncii,
▷▷ reducerea costurilor tranzacției,
▷▷ reducerea barierelor ce împiedică intrarea pe piața muncii.
• De asemenea, acestea reprezintă o amenințare deoarece provoacă perturbări,
prin schimbarea
▷▷ tipului de competențe cerute,
▷▷ relațiilor dintre angajator și angajat,
▷▷ fluxurilor comerciale între țări.
• Pentru a valorifica pe deplin potențialul tehnologiei și pentru a minimiza riscurile, sunt necesare:
▷▷ sprijinirea persoanelor și a companiilor în adoptarea tehnologiilor,
▷▷ crearea abilităților forței de muncă a viitorului,
▷▷ regândirea sistemelor de securitate socială în lumina noilor modalități de lucru.
• Trei canale prin care tehnologiile digitale modifică natura și locația lumii muncii:
▷▷ automatizare, conectivitate și inovație.
• Automatizarea afectează costul forței de muncă în raport cu capitalul:
▷▷ polarizarea pieței muncii, în special în țările dezvoltate
▷▷ în contextul inegalității dintre țări, și în țările cu venituri medii și mici
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• Conectivitatea modifică costul tranzacțiilor și potențialul pentru economiile de scară mare și cu putere de
piață:
▷▷ accesul mai bun la piețe și resurse ajută companiile
să se dezvolte și să creeze locuri de muncă sau să
atragă forță de muncă pe noi piețe
▷▷ reducerea barierelor de intrare pe piață, dar și apariția de noi monopoluri (de exemplu, căutare pe
internet, plăți mobile, librării online) și riscul de a
fi supus puterii de piață a companiilor străine
• Inovarea și dezvoltarea produselor:
▷▷ reducerea costurilor și riscurilor inovației și dezvoltarea produselor, permițând mai multor persoane să testeze noi obiecte și idei, și în țările în curs
de dezvoltare.
Ce putem face?
• Să creăm abilități fundamentale puternice.
• Să creăm abilități IT de bază și alfabetizare digitală.
• Să ne pregătim pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
OCDE
Ce pot face partenerii sociali pentru a însoți tranzițiile?
• Programe de bază pentru piața muncii pentru a sprijini schimbările structurale: îndrumări în carieră, formare, căutare activă de locuri de muncă, alocație pentru costurile suplimentare ale cursurilor și posibilitatea de a extinde ajutoarele de șomaj.
• Consiliile pentru securitatea locurilor de muncă au un rol important în cazul restructurării: consiliere și consultanță oferite angajatorilor și sindicatelor, precum
și servicii de tranziție personalizate și îndrumare oferite muncitorilor pentru a
găsi noi locuri de muncă.
Ghidul OCDE pentru întreprinderile multinaționale
• Acordul multilateral privind responsabilitatea corporativă.
• Recomandări adresate de guverne întreprinderilor multinaționale care operează
în sau din țările aderente.
• Principii și standarde neobligatorii pentru un comportament responsabil în afaceri.
Principalele provocări viitoare
• Chestiunea principală care privește dialogul social și negocierea colectivă: trebuie să rămână relevante.
• Echilibrul corect între flexibilitate și incluziune.
• Alternativa la negocierea colectivă nu este neapărat negocierea individuală, ci
reglementări ale statului sau monopsonie.
• Dialogul social și viitorul muncii nu se referă doar la reprezentarea lucrătorilor
independenți sau a lucrătorilor din economia de tip gig, ci la însoțirea și modelarea tranziției.
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OIM
44 CES-IS au răspuns la chestionar. Aproximativ 60% au fost instituții membre AICESIS.
Statutul dialogului social: criza și consecințele acesteia
• 2/3 au recunoscut că dialogul social a fost
pus sub semnul întrebării într-o oarecare
măsură în ultimii ani
• 1/2 au suferit reforme majore, printre care:
▷▷ mandat (de exemplu, adăugarea problemelor de mediu);
▷▷ compoziție (creșterea reprezentării tinerilor, a femeilor sau a lucrătorilor independenți);
▷▷ structură (de exemplu, stabilirea de grupuri sau comitete de lucru dedicate).
Sensibilizarea CES-IS asupra evoluției lumii muncii
• 2/3 au elaborat un plan strategic pentru consolidarea rolului dialogului social și
a acțiunii politice concertate;
• 3/4 au avut un plan de acțiune care a tratat cel puțin o problemă pertinentă pentru agenda Viitorului Muncii.
Prioritățile CES-IS în materie de politici
• Țările cu o tradiție îndelungată a dialogului social și cu CES-uri cu resurse sigure
au acordat o mai mare atenție provocărilor legate de Viitorul Muncii.
• CES-IS din țările care nu au o astfel de tradiție și cu mai puține resurse acordă
prioritate problemelor prezente și urgente cu care se confruntă piața forței de
muncă, concentrându-se mai puțin pe noi provocări puțin cunoscute.
Constrângeri ale funcționării eficiente a CES-IS
• Constrângeri interne
▷▷ lipsa resurselor umane, tehnice și financiare;
▷▷ limitări ale mandatului.
• Constrângeri externe
▷▷ scăderea densității sindicale;
▷▷ descentralizarea negocierilor colective;
▷▷ puterea slabă a partenerilor sociali.
• Prioritate mai scăzută a fost acordată, în medie, noilor provocări
▷▷ lipsa de reprezentare a unor grupuri specifice, cum ar fi tinerii, lucrătorii migranți, „crowdworkers” sau lucrătorii care desfășoară o activitate independentă;
▷▷ interacțiunea cu noi actori ai societății civile.
AICESIS, în colaborare cu OIM, poate facilita unele dintre activitățile de mai sus.
Experiența îndelungată a celor două organizații poate fi mobilizată pentru a facilita
comunicarea dintre CES-IS, împărtășirea de noi idei și abordări politice și schimbul
de experiențe și bune practici.
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DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
1/ Ordinea de zi
Proiectul Ordinii de zi este aprobat.
2/ Foaia de parcurs a președinției
Consiliul de Administrație a apreciat foaia de
parcurs a Președinției drept un instrument pozitiv pentru dezvoltarea activităților AICESIS
și pentru atingerea obiectivelor sale în anii următori. Subiectele discutate în cadrul acestui
CA implică punerea în aplicare a acestei foi de
parcurs, prin adoptarea unor măsuri specifice
planificate în această privință.
3/ Situația financiară a AICESIS
În ceea ce privește finanțarea AICESIS, după ce
a revizuit informațiile furnizate pentru această
reuniune, Consiliul de Administrație reafirmă importanța respectării obligației de
plată a cotizațiilor în timp util. Pe lângă faptul că este fundamentală pentru sustenabilitatea financiară a Asociației, această plată constituie și o expresie a angajamentului și a solidarității membrilor cu privire la funcționarea Asociației.
Din aceste motive, Consiliul de Administrație a încredințat SG elaborarea unei proceduri
de procesare a cotizațiilor, care va fi elaborată
în conformitate cu următoarele orientări:
–comunicarea
–
făcută de SG către toți membrii
AICESIS, la începutul fiecărui an, pentru stabilirea sumei și a formulelor de plată a cotizațiilor;
–membrii
–
care consideră că anumite situații cu
care se confruntă împiedică efectuarea plății
cotizațiilor trebuie să comunice acest lucru SG,
care va transmite informațiile respective Consiliului de Administrație;
–SG
– se va consulta cu acești membri pentru a
le evalua situația și pentru a putea stabili formulele care să conducă la respectarea obligațiilor de plată. SG va informa Consiliul de Administrație în legătură cu rezultatul consultărilor și va lua măsurile
necesare, în conformitate cu Statutul.
Consiliul de Administrație a fost informat de către SG cu privire la primele rezultate ale anului financiar 2017. Consiliul a salutat inițiativa SG de a furniza periodic
informații despre evoluția situației economice a Asociației pe tot parcursul anului.
Consiliul de Administrație a apreciat pozitiv propunerea SG cu privire la stabili-
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rea unui sistem de rambursare pentru cheltuielile de misiune ale SG, legate de activitățile sale pentru AICESIS. În consecință, CA îl mandatează pe SG să formuleze și
să transmită această propunere auditorului extern, pentru ca acesta să o poată lua în
considerare în raportul său.
4/ Schimb de experiență – alegerea temei viitoare
Consiliul de Administrație a examinat informațiile furnizate de SG și a fost de acord ca
activitatea să fie continuată pe tema revoluției
digitale. Astfel, în cadrul Atelierului de lucru și
schimb de experiențe din 9 martie s-a decis ca
următoarea sesiune să aibă loc în cadrul următoarei AG din septembrie 2018.
5/ Viitorul AICESIS
CA a examinat informațiile primite de la SG,
precum și pe cele furnizate de reprezentantul
CNES din Algeria, care a reiterat angajamentul
Consiliului său de a organiza Simpozionul Internațional pe această temă.
Astfel, Consiliul de Administrație a mandatat SG să elaboreze un rezumat al discuțiilor pe această temă, care să ia în considerație, în mod special, nota introductivă
emisă de SG în 2015.
Nota va fi trimisă tuturor membrilor AICESIS, împreună cu un apel la candidaturi pentru grupul de lucru care va dezvolta organizarea Simpozionului la nivel
înalt, ce va avea loc în 2019.
6/ Statutul AICESIS
CA, informat de SG cu privire la interpretarea
Statutului, consideră aceste criterii un instrument valabil pentru facilitarea activității AICESIS. Reamintind că limba originală a Statutului
este olandeza, importanța unei traduceri în limbile oficiale ale AICESIS (franceză și engleză),
pentru a facilita înțelegerea sa uniformă, a fost
evaluată și acceptată de către SER din Olanda.
7/ Parteneriatele cu OIM și cu ECOSOC al
Națiunilor Unite
OIM: după prezentarea realizată de SG al
OKE din Grecia, dl XYRAPHIS, referitoare la
Conferința internațională privind viitorul muncii, organizată de către OKE, împreună cu AICESIS și OIM la Atena, și evaluată foarte pozitiv, și reprezentantul OIM,
doamna OKUMURA, care a prezentat raportul întâlnirii cu SG al AICESIS, dedicate analizei posibilelor activități desfășurate în cadrul cooperării dintre cele două in-
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stituții, CA l-a însărcinat pe SG să concretizeze, împreună cu OIM, activitățile următoare, acordând o atenție deosebită celor legate de consolidarea capacității CESIS și îmbunătățirii și actualizării bazei de date comune.
ECOSOC: CA evaluează pozitiv informațiile
elaborate împreună cu Reprezentanta Permanentă a AICESIS la Națiunile Unite și ECOSOC,
dna Hanifa MEZOUI. Prin urmare, CA îi mandatează pe SG și pe dna MEZOUI să stabilească
contacte cu ECOSOC, pentru a defini activitățile specifice, în special consolidarea capacităților,
în cadrul acestei cooperări.
SG a fost, de asemenea, însărcinat să realizeze o analiză aprofundată a potențialului de
utilizare mai eficientă a relațiilor AICESIS cu
organizații precum UCESA.
8/ Crearea de CES-uri și
dezvoltarea AICESIS
CA a revizuit documentația prezentată de SG,
în special cu privire la importanța de a avea informații actualizate despre instituțiile
care ar putea candida la aderarea la AICESIS și despre țările în care este posibil să se
creeze astfel de instituții. Pentru aceasta, s-a considerat că participarea la activitățile
membrilor AICESIS ar fi binevenită. În consecință, CA l-a însărcinat pe SG să desfășoare activități pentru atingerea acestor obiective.
9/ Comunicarea internă în cadrul AICESIS
CA este informat de către SG cu privire la aspecte precum actualizarea site-ului, distribuirea prealabilă a informațiilor, utilizarea noilor
tehnologii în vederea îmbunătățirii activității
interne și coordonării dintre SG și SGA.
În consecință, CA i-a încredințat SG dezvoltarea activităților corespunzătoare acestor
aspecte și, în special, realizarea unei analize,
împreună cu SGA, a acestor aspecte, precum și
pregătirea unui studiu tehnic, economic și juridic asupra alternativelor la formula actuală a
sediului fizic al Secretariatului General al AICESIS din Bruxelles (Belgia).
10/ Diverse
–– Școala de vară: după examinarea informațiilor prezentate de SG privind experiențele anterioare, CA apreciază pozitiv această activitate, conștientizând, totodată, complexitatea și costurile pe care le presupune organizarea acestui eveniment.
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Având în vedere interesul de a continua această activitate, CA solicită SG să ceară
membrilor AICESIS, care ar putea fi interesați de organizarea unei noi ediții, să
studieze formule concrete și durabile de organizare. SG a fost, de asemenea, însărcinat cu studierea alternativelor posibile pentru finanțarea școlilor de vară.
–– Data și locul următoarei AG: CA mulțumește CESE din Franța pentru oferta
sa de a găzdui următoarea reuniune a CA și a AG, care vor avea loc la Paris, în
perioada 17-18 septembrie 2018.
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LISTA PARTICIPANȚILOR
ȚARĂ

NUME

FUNCȚIE

MEMBRI AICESIS
Tabé GBIAN
Issifou SIDI
Benin
Claude BALOGOUN
Charlemagne TOMAVO
Profesor Octave AKPABLI
Brazilia
Gustavo RAMOS
HE Wenping
China
XU Ge
Coreea
Oakyi SON
Charles KOFFI DIBY
Claude Kouadio N’GUESSAN
Coasta de Fildeș
Martine COFFIE-STUDER
Euloge SORO
Raul HENRIQUEZ
Curaçao
Miloushka SBOUI-RACAMY
Juan MOSCOSO DEL PRADO
Spania
Luis SAUTO PASCUAL
Carole COUVERT
Franța
Marie Bétarice LEVAUX
Michaël CHRISTOPHE
George VERNIKOS
Grecia
Apostolos XYRAFIS
Roubiatou Sérah DIALLO
Guineea
Mamady CONDE
Luxemburg
Mandat dat Olandei

Veronique TIMMERHUIS

Membru al Comisiei pentru afaceri
economice și pentru proiecte strategice
Membru al Comisiei pentru societatea
cunoașterii și societatea informațională
Membru al Comisiei pentru societatea
cunoașterii și societatea informațională
Secretar General

Iraima CAPRILES

Director Executiv

România

Iacob BACIU
Dragoș MIHALACHE
Liviu APOSTOIU
Radu MINEA
Dragoș MIHAI
Eugenia ȘTEFĂNESCU
Gheorghe Dan DUMITRESCU

Rusia

Artyom KIRYANOV

Președinte
Vicepreședinte
Vicepreședinte
Membru
Membru
Director de Relații internaționale
Interpret
Director adjunct al Comisiei pentru control
public și cooperarea cu consiliile publice

Mohamed LARBI BELARBI
Maroc

Abdellah DEGUIG
Mohamed Amine MOUNIR ALAOUI

Olanda
Republica
Dominicană
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Președinte
Prim-secretar al Biroului
Consilier
Secretar General
Expert
Secretariat
Membră
Directorul Departamentului internațional
Directorul Departamentului internațional
Președinte
Secretar General
Membră
DG, ANSUT
Secretar General
Consilier
Director de Relații Internaționale
Director de Studii
Vicepreședintă
Consilier
Consilier diplomatic
Președinte
Secretar General
Președintă
Responsabilă cu comunicarea
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ȚARĂ

NUME

FUNCȚIE

MEMBRI AICESIS

Senegal

UCESA (Mali)

Amadou Lamine SY

Director al Departamentului de cooperare
și parteneriat

Seynou NDIAYE

Raportor al Comisiei

Ousmane BA

Șeful Departamentului economic și
financiar – Direcția pentru planificare și
studii

Fatoumata DIARRA SIDIBE

Al doilea secretar al Biroului

Cheickna BARRY

Secretar General

Gertrude KEITA KEITA

Consilier tehnic

PARTICIPANȚI LA ATELIER
Algeria
Armenia

Burkina Faso

Mauritania

RDC

Boubakeur ABBES

Consilier al Cabinetului

Grigor BADIRYAN

Membru

Ruben SAFRASTYAN

Membru

Moïse NAPON

Președinte

Romaric OUEDRAOGO

Director de Comunicare

Eugène SONDO

Șef serviciu

M’Beirik ACHOUR

Vicepreședinte

Baba MOHAMED

Director administrativ și financiar

Jean-Pierre KIWAKANA

Președinte

Michel DIUMU
Rolly TSHIBUYI

AICESIS
AICESIS

Francisco GONZÁLEZ DE LEÑA

Secretar General

Adrian MARIN

Raportor General

Samira AZARBA

Administrator

INVITAȚI
Guvernul
Coastei de
Fildeș

Bruno Nabagné KONE

Ministrul Comunicării, Economiei Digitale
și Poștei, Purtător de cuvânt al Guvernului

OIM

Yuka OKUMURA

Specialistă pe probleme de guvernanță și
tripartism
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EFORIE NORD

COLABORAREA DINTRE AICESIS ȘI ECOSOC

31 august – 3 septembrie 2018
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ÎNTÂLNIREA DINTRE HANIFA MEZOUI, REPREZENTANTA PERMANENTĂ A
AICESIS LA ECOSOC, ȘI IACOB BACIU, PREȘEDINTELE CES ROMÂNIA ȘI
PREȘEDINTE AICESIS
Hotel Traian – Eforie Nord
Constanța, România
31 august – 3 septembrie 2018
În perioada 31 august – 3 septembrie 2018,
domnul Iacob Baciu, președinte AICESIS și
președinte CES România, s-a întâlnit cu doamna Hanifa Mezoui, reprezentanta permanentă
a AICESIS la ECOSOC (Consiliul Economic și
Social al Națiunilor Unite), și cu domnul Francisco González de Leña, secretar general al AICESIS.
Întâlnirea a avut loc la Hotelul Traian din Eforie
Nord. La discuții au participat și doamna Eugenia Ștefănescu, director al Direcției Relații Internaționale CES, și domnii Adrian Marin, raportor pentru AICESIS, și Radu Minea, membru al
Biroului Executiv al CES.
Discuțiile s-au concentrat asupra continuării
și consolidării relației dintre AICESIS și ECOSOC, în contextul noii președinții a AICESIS
asigurate de CES România între 2017 și 2019.
A fost analizată, în primul rând, posibilitatea
elaborării unui acord de colaborare în care să
figureze principiile de bază ale colaborării între
cele două organizații, pe baza unui program al
participării AICESIS la evenimentele ECOSOC
pentru perioada 2019-2020. Acest acord are
în vedere 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, cu scopul stabilirii unor contacte ce
ar putea să aprofundeze această cooperare.
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FORUMUL POLITIC LA NIVEL ÎNALT PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ
ECOSOC, New York, 9-18 iulie 2019
Între 9 și 18 iulie 2019 s-au desfășurat la New
York cea de-a șaptea sesiune a Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă,
organizat sub egida Consiliului Economic și
Social al ONU (ECOSOC), pe tema „Emanciparea oamenilor și asigurarea inclusivității și a
egalității”, și Segmentul la Nivel Înalt ECOSOC.
Președintele AICESIS, dl Iacob Baciu, a dat
mandat secretarului general al AICESIS,
dl Francisco González de Leña, și Consiliului
Economic și Social din Coasta de Fildeș, care
va prelua președinția AICESIS pentru următorul mandat (2019-2021), să îl reprezinte la New
York. Astfel, delegația AICESIS, alcătuită din
secretarul general, reprezentanta permanentă a AICESIS la ECOSOC, dna Hanifa
Mezoui, și directorul de studii din cadrul Consiliului Economic și Social din Coasta
de Fildeș, dl Alain-Pascal Menann, a participat la reuniunile ECOSOC între 15 și
19 iulie. În acest an, participarea AICESIS la reuniunile ECOSOC s-a axat pe două
tipuri de activități: întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai ECOSOC și participarea
la discuțiile din cadrul Segmentului la Nivel Înalt.
Delegația AICESIS a avut întâlniri cu președinta ECOSOC, Excelența Sa dna
Rhonda King, directorul Sectorului ONG al Biroului pentru Sprijin Interguvernamental și Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Departamentului de
Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite, dl Marc André Dorel, și secretara
generală adjunctă pentru Coordonarea Politicilor și Afaceri Inter-agenții, dna Maria-Francesca Spatolisano.
Cu ocazia acestor întâlniri, delegația AICESIS și-a exprimat, în primul rând, mulțumirea de a putea participa la activitățile ECOSOC, profitând de întregul potențial
oferit de statutul de observator pe care îl are în cadrul consiliului. În acest context,
delegația a făcut o prezentare a AICESIS, care a evidențiat acele aspecte ale Asociației ce ar putea favoriza colaborarea cu ECOSOC: o reprezentare vastă și echilibrată a
consiliilor economice și sociale din întreaga lume, exprimarea criteriilor împărtășite
de aceste consilii, în calitatea lor de reprezentanți ai partenerilor sociali și ai societății civile organizate, interesul față de chestiuni relevante, legate în mare măsură de
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) – de exemplu, efectele socio-economice
ale economiei digitale.
În timpul discuțiilor, dna King a subliniat importanța parteneriatului dintre
AICESIS și ECOSOC și a cooperării internaționale pentru realizarea ODD-urilor,
precum și a rolului actorilor statali și al reprezentanților societății civile în cadrul in-
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stituțional al proceselor decizionale participative. Dl Dorel a subliniat intersectarea
dintre activitățile desfășurate de AICESIS și cele desfășurate de ECOSOC în domenii de interes comun și și-a exprimat opinia că a sosit momentul aprofundării acestei
colaborări, în acest sens fiind esențial ca AICESIS să își facă prezența mai vizibilă
în cadrul ECOSOC. La rândul său, dna Spatolisano a insistat asupra importanței
acțiunii multilaterale pentru realizarea ODD-urilor, atrăgând atenția asupra naturii
integrate a acestora, ceea ce impune politici aplicate integrate pentru implementarea
lor. Dna Spatolisano a subliniat, în acest sens, potențialul pe care îl are colaborarea
cu AICESIS și a propus ca AICESIS să prezinte la reuniunile ECOSOC proiecte sau
rapoarte pe teme specifice, în contextul în care Secretariatul General al Națiunilor
Unite a transmis mesajul politic care îndeamnă la depășirea stadiului de definire a
obiectivelor și la asumarea unor activități concrete.
În intervenția sa în cadrul Segmentului de Nivel Înalt ECOSOC, secretarul general al AICESIS a evidențiat caracteristicile AICESIS și criteriile sale referitoare la
economia digitală, încercând să concentreze aici mesajele transmise pe această temă
de membrii AICESIS la reuniunile Asociației.
Reuniunile ECOSOC la care a participat delegația AICESIS au permis identificarea acelor aspecte ale activității Asociației care ar putea interesa în cea mai mare
măsură ECOSOC: exprimarea criteriilor instituțiilor reprezentative ale societății
civile, acțiune multilaterală la scară mondială, interes pentru chestiuni corespondente ODD-urilor, experiențe referitoare la rolul dialogului social și consultări ale
societății civile în cadrul proceselor decizionale sau rolul AICESIS în calitatea sa de
platformă de lucru și de comunicare între diferitele consilii și instituții similare.
În ceea ce privește posibilitatea încheierii unui acord de colaborare între AICESIS și ECOSOC, asemănător celui încheiat între AICESIS și OIM, despre care s-a
discutat în 2018 la întâlnirea dintre dl Iacob Baciu și dna Hanifa Mezoui, s-a ajuns
acum la concluzia că structura complexă a ECOSOC (care, la rândul său, face parte
din structura complexă a ONU) face dificilă, pentru moment, semnarea unui astfel de acord, dar că este, totuși, posibilă dezvoltarea unei strategii de colaborare cu
ECOSOC, ce ar putea fi descrisă ca fiind ascendentă („bottom up”) și progresivă
(„step by step”).
În urma acestor întâlniri și reuniuni, delegația a concluzionat că AICESIS se află
într-un moment în care relația mai degrabă formală cu ECOSOC poate fi depășită,
trecându-se la o etapă mai intensă și mai concretă de colaborare. Dar pentru acest
scop, este esențial ca AICESIS să prezinte ECOSOC inițiative și activități concrete, iar acest lucru va depinde de gradul de interes și de participare manifestate de
consiliile membre ale AICESIS. S-a propus ca în viitor AICESIS să selecteze o serie
de teme și activități pe care le-ar putea prezenta ECOSOC și pe baza acestora s-ar
putea construi noua relație dintre cele două organizații. Aceste acțiuni ar trebui să
fie planificate și coordonate de AICESIS, articulându-se în jurul unor teme și valori
specifice Asociației.
Dacă se vor face progrese în acest sens, AICESIS ar putea fi considerat un interlocutor fiabil, creându-se, astfel, un cadru mai solid de cooperare.
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE / Luni 17 septembrie
Președinte: Dl Iacob BACIU (CES din România)
1/ Ordinea de zi este adoptată fără modificări.
2/ Consiliul de Administrație (CA) încheie proiectul ordinii de zi a Adunării Generale
(AG) și autorizează transmiterea către AG a raportului de activitate și a raportului financiar,
precum și a diferitelor note introductive pentru
fiecare punct.
3/ În ce privește seminarul internațional pe
tema viitorului AICESIS, i s-a cerut SG să prezinte în fața AG câteva subiecte și câteva idei de
metodologie.
4/ Următoarea reuniune a CA ar trebui să aibă
loc în martie 2019.

ADUNAREA GENERALĂ / Luni 17 și marți 18 septembrie
Președinte: Dl Iacob BACIU (CES din România)
1/ Ordinea de zi: Ordinea de zi este adoptată
fără modificări.
2/ Raport de activitate: Se adoptă raportul de
activitate pentru anul 2017.
3/ Raport financiar: AG adoptă raportul pentru anul financiar 2017, precum și calculul previzional pentru anul 2018 și acordă descărcare
de gestiune SG pentru administrarea conturilor pentru anul 2018.
Se cere ca cifrele din calcul și din diferite
grafice să nu fie prezentate cu zecimale. Trebuie să se facă apel la CES-uri pentru a le cere să
își respecte angajamentele față de AICESIS și să
contacteze secretariatul general sau președinția
pentru a primi ajutor în caz de dificultăți. De asemenea, SG trebuie să contacteze
CES-urile care și-au redus activitățile în cadrul AICESIS pentru a ști dacă sunt în
continuare în funcțiune și dacă preconizează revenirea în cadrul AICESIS. Contribuția în natură va fi prevăzută în următorul bilanț și nu este necesar un calcul
previzional N+2.
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4/ Parteneriatul cu ECOSOC
AG a fost informată cu privire la lucrările comune desfășurate de președinte, SG
și reprezentanta permanentă a AICESIS la
ECOSOC. Trebuie să definim câteva teme în
privința cărora AICESIS beneficiază de valoare adăugată în cadrul activității desfășurate în
comun cu ECOSOC, să contactăm ECOSOC
pentru a defini activitățile comune și pentru a
prezenta consiliului ONU un model de acord
bilateral inter-instituțional. SG și dna Haniza
MEZOUI vor continua să depună eforturi în
acest sens.
Se cere, de asemenea, să se urmărească și
să se consolideze demersurile între diferitele
delegații AICESIS care participă la reuniunile ECOCOC cu scopul de a păstra contactele
existente și de a avea un program clar stabilit.
5/ Parteneriatul cu OIM
AG este informată de reprezentantul OIM asupra evoluției pozitive și active a acestui parteneriat, precum și asupra perspectivelor de dezvoltare.
În special, AG este informată cu privire la următorul seminar organizat de
AICESIS în zilele de 23 și 24 octombrie 2018
pe tema revoluției digitale la Geneva, la sediul
OIM, în prezența DG și s-a lansat un apel către
CES-IS privind participarea acestora la evenimentul menționat. AG dă mandat președintelui pentru reînnoirea parteneriatului cu OIM.
6/ Școala de vară
S-a constatat că până în prezent nu s-au primit
candidaturi, așadar, această activitate este lăsată la o parte pentru moment.
7/ Conferința pe tema viitorului AICESIS
SG prezintă membrilor AG orientările și nota
preliminară referitoare la activitățile grupului de lucru, care vor fi utile pentru pregătirea
acestei conferințe și deschiderea unor noi piste
de reflecție.
În urma unei dezbateri, AG solicită grupului de lucru să revizuiască nota și ideile
membrilor, în special cele referitoare la necesitatea evaluării activităților și evoluțiilor AICESIS și CES-IS. O notă mai concretă va fi prezentată la următorul CA (la
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începutul anului 2019). Această notă-cadru și un proiect de program vor fi trimise
membrilor AICESIS pentru ca aceștia să-și exprime opiniile și comentariile.
O reuniune fizică sau virtuală a grupului de lucru pe tema viitorului muncii va avea
loc până la sfârșitul anului 2018.
8/ Noi candidaturi
Candidatura CES din Serbia a fost acceptată în
unanimitate de către membrii AG AICESIS.
O confirmare a acestei decizii va fi transmisă
CES-ului din Serbia.
CES-ul din Guatemala, observator la AG,
și-a anunțat dorința de a depune o cerere de
aderare oficială la AICESIS în următoarele 2
luni.
9/ Rapoartele SG adjuncți
În urma prezentării făcute de SG adjunct pentru regiunea America Latină-Caraibe pe tema
evoluției și cartografiei CES-urilor de pe acest
continent, AG a ajuns la concluzia că dezvoltarea unor astfel de activități ar fi un lucru pozitiv pentru a cunoaște mai bine situația
CES-IS.
10/ Site-ul
CC din Rusia, care se ocupă de site-ul AICESIS, va prezenta, în colaborare cu SG, un plan
de lucru concret asupra evoluției și modificărilor site-ului AICESIS în vederea ameliorării
circulației informațiilor.
S-a cerut SG să prezinte o nouă versiune a
site-ului și să pregătească, pentru următoarea
reuniune a CA din martie 2019, un plan strategic de comunicare și de marketing (să fie mai
interactiv, să utilizeze rețelele sociale precum
Facebook, etc.)
11/ Biroul virtual al AICESIS
Costurile pe care le presupune un birou fizic
nefiind justificate, s-a decis să se opteze pentru un birou virtual. Dar se solicită, totuși, secretariatului general, să securizeze și să arhiveze documentele AICESIS prin
crearea unei baze de date (prin intermediul unui prestator de servicii) și să aibă o
cutie poștală pentru corespondența administrativă și contul bancar.
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12/ Activități programate pentru 2018-2019
–– 23-24 octombrie 2018 (Geneva, Elveția):
seminar internațional organizat pe tema
principală de lucru pentru 2017-2019, revoluția digitală
–– prima săptămână din martie 2019 (Curaçao): CA al AICESIS și grup deschis de
lucru
–– iunie 2019 (Geneva, Elveția): Intervenție AICESIS la Conferința Internațională a
Muncii a OIM
–– iulie 2019 (New York, SUA): Intervenție
AICESIS la Segmentul la Înalt Nivel al ECOSOC al ONU
–– septembrie 2019 (România): Reuniune internațională și AG AICESIS + conferință internațională AICESIS-OIM
–– 2019 (Alger, Algeria): Simpozion internațional pe tema viitorului AICESIS
13/ Diverse
SG va face un apel la candidatură pentru reînnoirea CA al AICESIS și pentru funcțiile de SG
adjuncți pentru mandatul 2019-2021.
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LISTA PARTICIPANȚILOR
ȚARĂ

NUME

FUNCȚIE

MEMBRI AICESIS
Algeria

Aruba
Belgia - CNT
Benin

Brazilia

Bulgaria

Burkina Faso

Camerun

China

Coreea

Coasta de
Fildeș

Curaçao
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Nadira CHENTOUF

Șefă de cabinet

Prof. Mohammed BAKALEM

Șeful Unității pentru studii economice

Boubakeur ABBES

Consilier

J.R. (Rudy) GEERMAN

Președinte

Felix R.E. BIJLHOUT, Msc.

Secretar General

Paul WINDEY

Președinte

Tabé GBIAN

Președinte

Daniel FANGBEDJI

Trezorier

Armel Aziz PARAÏSO

Directeur des Affaires Financières

Anielle GUEDES

Consilieră

Nelson NARCISO FILHO

Conseiller

Felipe GIESTEIRA

Director de Secretariat

Gustavo RAMOS

Manager de Secretariat

Genadi NEDELCHEV

Șef expert

Moise NAPON

Președinte

Fatimata LEGMA

Prim-vicepreședinte

Pauline YAMEOGO

Raportor general

Jean Baptiste ZOUNGRANA

Secretar General

Luc AYANG

Președinte

Zacharie NGOUMBE

Secretar General

DU Qinglin

Președinte

JIA Zhibang

Vicepreședinte

YANG Kaisheng

Membru

LI Xueming

SG adjunct

ZHANG Yuxi

Membru

CUI Hongjian

Membru

LI Jian

Director de Cabinet al Președintelui

ZHANG Daqian

Director adjunct al Departamentului de relații internaționale

SUN Yonghu

Agent de securitate

MOON, Sung Hyun

Președinte

Oakyi SON

Relații internaționale

Charles Koffi DIBY

Președinte

Aminata N’DIAYE

Consilieră

Ramatou ELOLA COULIBALY

Consilieră

Alain-Pascal MENANN-KOUAME

Director de Studii

Jean-François YAO

S/D Cooperare

Alex KONE

Responsabil de misiuni

Assoumou Aimé Désiré N’GUETTA

Responsabil de studii

Raul HENRIQUEZ

Secretar General

Miloushka SBOUI-RACAMY

Consilieră
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ȚARĂ

NUME

FUNCȚIE

MEMBRI AICESIS
Spania

Europa

Franța

Marcos PEÑA

Președinte

Soledad CÓRDOVA

Secretar General

Margarita BRAVO

Director de Relații internaționale

Gil RAMOS MASJUAN

Consilier la Ambasadă

Pierre-Jean COULON

Președintele Secțiunii TEN

Patrick BERNASCONI

Președinte

Carole COUVERT

Vicepreședinte

Michaël CHRISTOPHE

Consilier diplomatic

Jean-Marie CAMBACÉRÈS

Președintele Secțiunii pentru afaceri europene și
internaționale

Nadia RABHI
Henry DULAS
Sophie BRACQUE
Grecia

Guineea

Italia

George VERNIKOS

Președinte

Apostolos XIRAFIS

Secretar General

Afrodite MAKRYGIANNI

Consilier științific

Rabiatou Serah DIALLO

Președintă

Lamine BANGOURA

Chestor

Saran TOURÉ

Consilieră a Ministrului Poștei, Telecomunicațiilor și
Economiei digitale, în special pe probleme referitoare la
revoluția digitală

Elio CATANIA

Vicepreședinte

Angelica PICCIOCCHI

Funcționar

Iordania

Mandat acordat CES-ului din Maroc

Liban

Charles ARBID

Luxemburg

Mali / UCESA

Maroc

Președinte

Daniel BECKER

Secretar General

Dr. Boulkassoum HAÏDARA

Președinte CESC - Președinte UCESA

Dramane TRAORE

Secretar General UCESA

Gaoussou TRAORE

CT/Asistent al Președintelui UCESA

Yacoubou DEMBELE

Membru

Driss GUERRAOUI

Secretar General

Amine MOUNIR ALAOUI

Președintele Comisiei pentru societatea cunoașterii și societatea informațională Reprezentant al categoriei experților

Ahmed RAHHOU

Mauritania
Monaco
Niger
Olanda

Mohamed ALAOUI

Reprezentant al categoriei sindicatelor

M’Beirik ACHOUR

Vicepreședinte

Mohamed BABE

Director financiar

Rodolphe BERLIN

Reprezentant al Președintelui

Soumaila BAGNA

Al doilea vicepreședinte

Yahaya MAHAMADOU

Președintele Comisiei permanente

Saley MOUMOUNI

Director de Afaceri Legislative

Véronique TIMMERHUIS

Secretar General
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ȚARĂ

NUME

FUNCȚIE

MEMBRI AICESIS

RCA

Republica
Dominicană
Republica
Cehă

Republica
Srpska

România

Rusia

Saint Martin

Alfred TAÏNGA POLOKO

Președinte

Alfred GBANGOU KETTE

Al doilea vicepreședinte

Serge Hyppolite MAYER

Chestor

Clément DE-BOUTET M'BAMBA

Raportor General

Pretty Barbara Sophie SANGA MBONGO
SIOLO

Raportor

Iraima CAPRILES

Director Executiv

Mayra Jiménez

Consilieră

Fidel Lorenzo

Consilier

David KADECKA

Secretar General

Ranka MIŠIĆ

Președinte

Mira VASIĆ

Asistentă a Ministrului Muncii

Saša AĆIĆ

Director al Asociației patronatelor

Bojan SMILJANIĆ

Secretar CES

Zoran DESPOTOVIĆ

Membru

Biljana ŠKRBIĆ

Interpret

Iacob BACIU

Președinte

Liviu APOSTOIU

Vicepreședinte

Bogdan SIMION

Vicepreședinte

Silvia VLĂSCEANU

Membru

Eugenia ȘTEFĂNESCU

Director Relații internaționale

Radu MINEA

Membru

Sergey ORDZHONIKIDZE

Vicepreședinte

Veronika KRASHENINNIKOVA

Șefă adjunctă a Comisiei pentru diplomație publică și
cooperare umanitară

Ilya SEMIN

Șefă adjunctă a Comisiei pentru dezvoltarea economiei,
antreprenoriatului și sectorului consumatorilor

Olga GOLYSHENKOVA

Membră a Comisiei pentru développement dezvoltarea
economiei, antreprenoriatului și sectorului consumatorilor

Damian RICHARDSON

Președinte

Aminata TALL

Președintă

El Hadji Ibrahima MBow
Sénégal

Amadou Lamine SY

Director Relații internaționale

Diouf Cathy Thioye
El Hadji DIA
Ciad

Mandat acordat CES-ului din Mali
HAU A LENH

Vietnam

Secretar General
Vicepreședinte / Secretar General

DANG THANH PHUONG
CAO XUAN THAO
M.TU LUONG

60

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ADUNAREA GENERALĂ / CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ OIM-AICESIS-CES ROMÂNIA
BUCUREȘTI, ROMÂNIA, 9 – 11 OCTOMBRIE 2019

PREȘEDINȚIA AICESIS 2017-2019

ȚARĂ

NUME

FUNCȚIE

CANDIDAT

Serbia

Bojana STANIĆ

Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Veteranilor și
Problemelor Sociale

Dusko VUKOVIC

Membru – Președintele confederației sindicatelor autonome

Cedanka ANDRIC

Secretar Executiv al confederației sindicale Nezavisnost

Srdjan DROBNJAKOVIC

Director al Asociației patronatelor

OBSERVATOR
Bernardo LOPEZ
Guatemala

Ana LAINFIESTA
Rome SILVA

AICESIS

AICESIS

Francisco GONZÁLEZ DE LEÑA

Secretar General

Adrian MARIN

Raportor General

Samira AZARBA

Administrator

INVITAȚI

INVITAȚI

Rémy RIOUX

Director General al AFD

Kamran FANNIZADEH

Director adjunct, Departamentul Guvernanță și Tripartism,
OIM

Yuka OKUMURA

Expert Gouvernanță și Planificare Strategică, Departamentul
Guvernanță, OIM

Frédérique DUPUY

Responsabilă cu misiunea, Biroul OIM pentru Franța

Christophe RAMBEAU

Auditor – Audit Franța
Ambasada Republicii Libaneze

Roxana ILIESCU

Atașat pentru chestiuni sociale și de muncă la Ambasada
României

Margaux ZERBATO

Interpret

María Clelia BASSI FAYET

Interpret
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SEMINAR INTERNAȚIONAL PRIVIND REVOLUȚIA DIGITALĂ

2 iulie 2018
23 – 24 octombrie 2018
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ÎNTÂLNIREA DINTRE DOMNUL IACOB BACIU, PREȘEDINTE AL AICESIS,
ȘI DOMNUL GUY RYDER, DIRECTOR GENERAL AL OIM
Geneva, 2 iulie 2018, Sediul Organizației Internaționale a Muncii

Unul dintre obiectivele majore pe care CES România, prin reprezentantul său, domnul președinte Iacob Baciu, și-a propus să le realizeze pe perioada mandatului său în
fruntea AICESIS a fost consolidarea bunelor relații pe care Asociația le avea deja cu
Organizația Internațională a Muncii.
În acest scop, președintele
AICESIS a solicitat o întrevedere cu domnul Guy Ryder, director general al OIM. Din delegația care a fost primită de directorul general al OIM în ziua
de 2 iulie 2018, la sediul OIM,
au făcut parte, pe lângă domnul
președinte Iacob Baciu, domnul
Francisco González de Leña,
secretar general al AICESIS, și
doamna Eugenia Ștefănescu,
director al Direcției de Relații
Internaționale și Relații Publice
din cadrul CES România.
Prezenți la discuții din partea OIM au mai fost și domnul Youcef Ghellab, directorul Unității pentru dialog social și tripartism din cadrul OIM, și doamna Yuka
Okumura, specialist pe probleme de guvernanță și planificare strategică.
Întâlnirea se înscrie în tradiția bunelor relații și a colaborării fructuoase dintre
AICESIS și OIM, puse în practică pe baza unui Acord de cooperare semnat de cele
două instituții în anul 2012.
Întâlnirea cu directorul general al OIM, Guy
Ryder, s-a axat pe revizuirea cooperării dintre
OIM și AICESIS și a început cu o evaluare comună pozitivă a acesteia.
Domnul Guy Ryder a descris această cooperare ca fiind un parteneriat firesc, ținând cont
de faptul că tripartismul definit de OIM poate fi instituționalizat la nivelul CES-urilor și al
AICESIS. La rândul său, președintele Baciu a
subliniat importanța colaborării cu AICESIS
pentru atingerea obiectivelor OIM.
Din aceste motive, s-a convenit să se continue și să se actualizeze acordul de cooperare,
prin dezvoltarea acelor aspecte care pot determina eficientizarea cooperării pentru ambele
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instituții. De asemenea, cu acea ocazie s-a hotărât semnarea unui nou acord de cooperare între cele două instituții cu prilejul seminarului AICESIS-OIM ce urma să fie
organizat la sediul OIM din Geneva, în zilele de 23 și 24 octombrie 2018.
De asemenea, o temă de discuție de interes a fost și organizarea la București, în
2019, a Conferinței internaționale a OIM/AICESIS, pe tema guvernării și a implicării factorilor sociali în viitorul muncii, eveniment de o importanță deosebită, întrucât, cu acest prilej, OIM celebrează și centenarul existenței sale.
S-a convenit ca această conferință internațională să se desfășoare concomitent cu Adunarea Generală a AICESIS, care va avea loc în
luna septembrie a anului 2019, la București, și
care va marca încheierea președinției AICESIS
deținute de CES România.
Delegația AICESIS a mai avut o întrevedere
și cu domnul Moussa Oumarou, director general adjunct al OIM, în cadrul căreia s-au obținut informații utile și s-au înregistrat progrese
în ce privește abordarea temelor de interes. Cu
această ocazie, s-au discutat posibilitățile de
utilizare a cooperării OIM-AICESIS, în vederea consolidării capacităților consiliilor de a-și
dezvolta formulele de dialog social instituționalizat.
În concluzie, în cadrul celor două întâlniri de la sediul OIM au fost discutate activități viitoare de mare interes atât pentru AICESIS, cât și pentru OIM, și au fost
examinate modalitățile de punere în practică a acestor activități, în așa fel încât colaborarea dintre cele două instituții să înregistreze în continuare rezultate excelente.
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ACORD DE COOPERARE
ÎNTRE
ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A CONSILIILOR ECONOMICE
ȘI SOCIALE ȘI INSTITUȚIILOR SIMILARE
ȘI
ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII
_________

Organizația Internațională a Muncii (OIM) (reprezentată de Biroul Internațional al
Muncii) și Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și a Instituțiilor Similare (AICESIS) (numite de acum înainte „Părțile”)
CUNOSCÂND gradul înalt de complementaritate care există între cele două instituții;
DORIND să dezvolte și să consolideze cooperarea lor în privința chestiunilor de
interes comun, îndeosebi promovarea muncii decente, a dezvoltării inclusive și a
justiției sociale ca mijloace de promovare a păcii și stabilității sociale;
VRÂND să încheie un nou acord care să înlocuiască Protocolului de Acord semnat
pe 8 mai 2012;
AVÂND CONVINGEREA că dezvoltarea și consolidarea acestei cooperări ar genera beneficii reciproce pentru ambele organizații, ar întări cooperarea dintre membrii
acestora și ar contribui la promovarea coerenței internaționale a politicilor;
AU CONVENIT ASUPRA CELOR CE URMEAZĂ:
ARTICOLUL I – Obiectiv comun și Consultare
1. OIM și AICESIS au ca obiectiv global comun cooperarea asupra următoarelor
teme: dialogul social și tripartismul, dialogul civil, agenda muncii decente cu cei
patru piloni (principiile și drepturile fundamentale ale muncii, ocuparea forței de
muncă, protecția socială și dialogul social), dezvoltarea democrației participative, Programul de dezvoltare durabilă 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă,
precum și dimensiunea socială a globalizării și viitorul muncii.
2. Pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor celor două organizații, OIM și AICESIS
se consultă reciproc asupra planificării și implementării programelor de promovare a muncii decente ca instrument de dezvoltare socio-economică inclusivă și
de promovare a justiției sociale.
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ARTICOLUL II – Schimb de informații
OIM și AICESIS fac schimb de informații non-confidențiale și de documente referitoare la chestiunile de interes comun și se informează reciproc cu privire la activitățile lor respective avute în vedere sau în curs de desfășurare cu scopul de a identifica
domeniile în care cooperarea între cele două organizații se poate dovedi oportună.
ARTICOLUL III – Activități organizate în comun
1. AICESIS și OIM sunt de acord să organizeze, în limita resurselor disponibile,
în mod regulat și în comun, seminarii sau alte forme de activități pe teme de
interes comun pentru cele două instituții, la toate nivelurile (mondial, regional,
sub-regional și național). Aceste întâlniri urmăresc promovarea schimburilor de
experiențe și de bune practici, precum și a formării membrilor CES-IS, și vor
urmări în mod deosebit:
(a) Promovarea dialogului social și a consultărilor în ce privește elaborarea și implementarea de politici sociale și economice inclusive, examinând în special
rolul CES-IS ca promotoare ale dialogului social și ca factori de stabilitate,
diversitate și democrație participativă la toate nivelurile, precum și rolul crucial al partenerilor sociali ca actori importanți pentru progresul economic și
social;
(b) Promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă din cadrul Programului pentru dezvoltare durabilă 2030, în special:
(i) Obiectivul 8: Promovarea creșterii economice susținute și durabile, ocuparea completă a forței de muncă productive și o muncă decentă pentru toți,
examinând în special rolul CES-IS în promovarea și buna implementare a
acestui obiectiv și;
(ii) Celelalte obiective ale dezvoltării durabile, în special:
• Obiectivul 1: Eliminarea sărăciei sub toate formele sale și în întreaga lume;
• Obiectivul 3: Accesul tuturor la sănătate și promovarea bunăstării tuturor
la orice vârstă;
• Obiectivul 5: Realizarea egalității între sexe și emanciparea tuturor femeilor și fetelor;
• Obiectivul 10: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări;
• Obiectivul 16: Promovarea societăților pașnice și deschise în scopul realizării dezvoltării durabile, asigurarea accesului tuturor la justiție și crearea,
la toate nivelurile, de instituții eficiente, responsabile și accesibile tuturor.
(c) Dezvoltarea și implementarea periodică a bazei de date mondiale a CES-urilor
și instituțiilor de dialog social care există în întreaga lume.
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2. Programarea întâlnirilor internaționale este stabilită de comun acord, bienal (2
ani), cu scopul de a asigura pregătirea și finanțarea acestor întâlniri în cele mai
bune condiții.
3. OIM și AICESIS pot, de asemenea, în condiții stabilite de comun acord în fiecare
caz în parte, să realizeze studii comune sau să coopereze pentru implementarea
programelor sau a proiectelor specifice referitoare la chestiuni de interes comun
și relevante pentru mandatele lor respective.
ARTICOLUL IV – Participarea la reuniuni
1. Fiecare organizație poate, în conformitate cu propriile dispoziții constituționale,
să invite cealaltă parte să participe la reuniunile pe care le organizează, în măsura
în care sunt discutate probleme de interes pentru cealaltă organizație, astfel:
(a) un reprezentant al OIM va putea participa regulat la reuniuni organizate de
AICESIS;
(b) un reprezentant al AICESIS va putea fi invitat la reuniunile mondiale, regionale, sub-regionale și naționale ale OIM referitoare la obiectivul global comun și
viceversa, în special dacă aceste reuniuni se intersectează cu activitățile de promovare a dialogului social și cu rolul CES-IS, la care face referire Articolul III.
2. Va fi examinată posibilitatea participării unor reprezentanți ai AICESIS sau a
membrilor săi, pe baza competenței acestora, la activități de cooperare tehnică
desfășurate de OIM.
ARTICOLUL V – Furnizarea de expertiză
Fiecare organizație poate, în condiții care vor fi stabilite de comun acord în fiecare
caz în parte și în limita resurselor disponibile, să pună la dispoziția celeilalte părți
expertiza sa și mijloace de susținere.
ARTICOLUL VI – Implementare
1. Directorul Unității pentru dialog social și tripartism din cadrul Departamentului
pentru guvernanță și tripartism, din partea OIM, și secretarul general, din partea
AICESIS, sunt însărcinați cu implementarea prezentului acord. În acest sens, ei
vor lua toate măsurile necesare într-un cadru strâns coordonat și potrivit pentru
a asigura eficacitatea operațională a dispozitivelor de cooperare concepute prin
prezentul acord.
2. În termeni mai generali, directorul general al Biroului Internațional al Muncii
(BIM) și președintele în funcție al AICESIS vor lua măsurile necesare pentru a
asigura colaborarea și cooperarea strânsă între cele două organizații asupra chestiunilor de interes comun.
3. Orice activitate implementată de OIM în temeiul prezentului acord va respecta
reglementările, regulamentul și procedurile OIM.
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ARTICOLUL VII – Monitorizare și evaluare
Implementarea prezentului acord va fi examinată, la un nivel adecvat, o dată la șase
(6) ani. Interacțiunea operațională va fi monitorizată și evaluată în mod regulat și
ambele organizații vor elabora o dată la doi (2) ani un raport care va fi prezentat la
reuniunile OIM și cele ale AICESIS sau la alte foruri, de comun acord.
ARTICOLUL VIII – Durată și reziliere
Acest acord va rămâne în vigoare fără limită de timp și poate fi reziliat prin
consimțământ reciproc sau de către una dintre Părți, sub rezerva notificării scrise
transmise cu șase (6) luni înainte.
ARTICOLUL IX – Amendamente
1. Părțile vor putea, în virtutea prezentului acord, să încheie, dacă este necesar, contracte sau acorduri complementare.
2. Prezentul acord poate face obiectul unor amendamente prin consimțământ reciproc. Fiecare Parte va examina cu bunăvoință orice propunere de amendament
prezentată de cealaltă Parte.
ARTICOLUL X – Efectul acordului
Prezentul acord duce la rezilierea Protocolului de Acord semnat de cele două Părți
în data de 8 mai 2012 și îl înlocuiește.
ARTICOLUL XI – Privilegii și imunități
Nicio dispoziție a prezentului acord și niciun act referitor la acesta nu pot impune
renunțarea la privilegiile și imunitățile OIM.
ARTICOLUL XII – Intrare în vigoare
Acest acord, încheiat în două exemplare originale, în limba franceză, va intra în vigoare la data semnării sale de către ambele Părți.

Guy RYDER
Director general
Biroul Internațional al Muncii
		
		
Geneva, 23 octombrie 2018

Iacob BACIU
Președinte
Asociația Internațională
a Consiliilor Economice și Sociale și
Instituțiilor Similare
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DISCURSUL DOMNULUI GUY RYDER,
DIRECTOR GENERAL AL OIM
Geneva, 23 octombrie 2018
Stimate Domnule Președinte, Stimate Domnule Secretar
General al AICESIS, Dragi
membri ai consiliilor economice și sociale și ai instituțiilor
similare, Dragi colegi, Doamnelor și domnilor,
Ne face o deosebită plăcere să vă întâmpinăm pe toți la
Geneva, la sediul Biroului Internațional al Muncii, unde va
avea loc Seminarul internațional privind revoluția digitală.
Aș dori să vă mulțumesc, Domnule Președinte, că ați ales să vă organizați întâlnirea
aici la sediul OIM, sediul central al dialogului social.
Ca reprezentanți ai instituțiilor de dialog social din țările dumneavoastră, sunteți
acasă aici!
Stimate Domnule Președinte, Doamnelor și Domnilor,
După cum ne reamintește rezoluția privind dialogul social și tripartismul, adoptată în iunie anul trecut la Conferința Internațională a Muncii, dialogul social este
esențial pentru abordarea provocărilor sociale, economice și ecologice ale secolului
XXI, pentru identificarea de soluții durabile și acceptabile pentru toți și pentru elaborarea politicilor de promovare a justiției sociale.
După cum știți, OIM practică zilnic dialogul social și tripartismul în toate structurile sale și încurajează guvernele și partenerii sociali să facă același lucru la nivel
național. Adesea, consiliile economice și sociale și instituțiile similare sunt interlocutorii care pot organiza cel mai bine acest dialog, facilitând, astfel, cooperarea
dintre autoritățile publice și partenerii sociali.
În calitate de instituții care promovează participarea societății civile și, în special,
participarea partenerilor sociali la luarea deciziilor și elaborarea politicilor publice,
sunteți gardienii acestor valori nobile ale dialogului social, ale democrației participative și ale libertății de exprimare.
Doamnelor și Domnilor,
În aceste momente incerte, când unii actori sociali au câteodată probleme în a
comunica unul cu celălalt și când neîncrederea tinde să se stabilească între ei, voi,
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reprezentanții consiliilor economice și sociale și ai altor instituții de dialog social
aveți o responsabilitate istorică, aceea de a ajuta guvernele, partenerii sociali și alți
actori potențiali să mențină deschise canalele de dialog pentru a restabili încrederea
și liniștea, esențiale pentru menținerea păcii și a coeziunii sociale.
Pentru Biroul Internațional al Muncii, care este secretariatul singurei agenții specializate a sistemului Organizației Națiunilor Unite structurat tripartit, în care partenerii sociali deliberează și iau decizii pe picior de egalitate cu guvernele, voi, membrii AICESIS, sunteți, prin urmare, partenerul nostru firesc. Ne întărim reciproc
prin cooperarea noastră și prin numeroasele activități comune pe care le organizăm
pe teme de muncă decentă.
Sunteți, de asemenea, aliatul nostru în apărarea și consolidarea valorilor justiției
sociale și a muncii decente din întreaga lume.
Cooperarea noastră, sunt foarte încântat să constat, a crescut în mod constant
de la semnarea acordului nostru inițial de cooperare în 2012, cu tot mai multe activități comune la nivel internațional, regional și național. De asemenea, apreciez
participarea reciprocă a experților din organizațiile noastre în cadrul întâlnirilor și
activităților noastre comune.
Un exemplu relativ recent al colaborării noastre reușite este organizarea în comun a conferinței internaționale organizate la Atena cu privire la viitorul muncii
și al dialogului social. Știu că această conferință a avut succes și că Declarația de la
Atena privind viitorul muncii și al dialogului social, care a fost adoptată cu acel prilej, este acum utilizată ca punct de referință de către numeroase instituții membre
ale asociației dumneavoastră.
De asemenea, suntem bucuroși să organizăm la București următoarea noastră
conferință comună, programată pentru septembrie 2019 și găzduită de Consiliul
Economic și Social din România.
Doamnelor și Domnilor,
În scopul consolidării acestei cooperări fructuoase, instituțiile noastre au decis să
reînnoiască acordul de cooperare care ne va îndruma, în eforturile noastre comune,
în următorii șase ani. Aștept cu nerăbdare această perspectivă de cooperare consolidată între cele două instituții și sunt încântat, Domnule Președinte, că putem semna
acest acord.
Reînnoirea acordului nostru de cooperare, care reflectă consolidarea parteneriatului nostru reciproc avantajos, vine într-un moment foarte oportun. După cum știm
cu toții, anul viitor, OIM va aniversa 100 de ani de existență.
În anticiparea sărbătoririi centenarului instituției noastre, au fost lansate șapte
inițiative, dintre care una se referă la viitorul muncii. Această inițiativă încurajează
reflecția și dialogul dintre constituenții tripartiți ai OIM cu privire la transformările care au loc în lumea contemporană a muncii și la identificarea unor soluții
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fără îndoială creative pentru ca noi toți să beneficiem de un viitor decent și benefic
bazat pe justiție socială.
OIM a creat o Comisie internațională asupra viitorului muncii, care a inițiat o acțiune de examinare aprofundată a evoluțiilor din lumea muncii. Raportul Comisiei,
prezidate de președintele sud-african Cyril Ramaphosa și de premierul suedez Stefan Löfven, va fi prezentat la 22 ianuarie 2019, iar constatările acestuia vor contribui
la reflecțiile OIM și ale constituenților săi, pentru a ne asigura că OIM rămâne, în
cel de-al doilea secol de existență, fidelă mandatului său de apărare a justiției sociale
și pregătită pentru a face față provocărilor generate de transformările din lumea
muncii.
Domnule Președinte,
Doamnelor și Domnilor,
Trebuie remarcat aici faptul că unul dintre aspectele examinate de Comisia Mondială este tocmai tema seminarului dumneavoastră, și anume revoluția digitală. Unii
susțin că a patra revoluție industrială ar putea fi cauza distrugerii masive a locurilor
de muncă, în timp ce alții spun că există mari oportunități pentru crearea de locuri
de muncă. În opinia mea, toate acestea depind de modul în care vom gestiona tehnologia și relațiile economice și profesionale.
Ceea ce este cu siguranță fără precedent este faptul că actuala revoluție tehnologică are capacitatea de a schimba fundamental nu numai cantitatea de locuri de
muncă, ci mai ales modul în care se organizează și se desfășoară munca.
Pentru a răspunde nevoilor viitoare de dezvoltare a competențelor, sistemele tradiționale de educație și formare trebuie să se schimbe semnificativ.
Însușirea prealabilă a calificărilor valabile pentru întreaga viață profesională nu
mai este suficientă. Acest lucru necesită o reconsiderare a modelului de învățare
de-a lungul vieții și nu pot decât să subliniez aici importanța dialogului social cu
partenerii sociali - practicieni din lumea muncii - în elaborarea și punerea în aplicare a programelor de educație continuă și de ucenicie.
Mai presus de toate, doamnelor și domnilor, nu trebuie să cădem în capcana
determinismului tehnologic. Guvernele, lucrătorii și angajatorii, în cadrul unor instituții de dialog social eficiente și incluzive, trebuie să modeleze viitorul muncii așa
cum dorim noi ca el să fie. Iar soluțiile necesită un spirit de deschidere, diversitate,
incluziune și, bineînțeles, dialog.
Stimate Domnule Președinte,
Doamnelor și Domnilor,
Dragi prieteni,
Tot ce-mi rămâne de făcut este să vă urez un seminar excelent și o ședere minunată la Geneva.
Vă mulțumesc pentru atenție.
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DISCURSUL DOMNULUI IACOB BACIU,
PREȘEDINTE AICESIS
Geneva, 23 octombrie 2018
Domnule Director General, Dragi colegi,
În primul rând dați-mi voie să mulțumesc
domnului director general, Guy Ryder, pentru
onoarea pe care ne-o face invitându-ne să ne
întâlnim aici la Geneva în sediul Biroului Internațional al Muncii.
Pentru mine această întâlnire este una istorică. Ca sindicalist am apreciat întotdeauna
activitatea Organizației Internaționale a Muncii pe care o considerăm cea mai importantă
organizație internațională ce reglementează
standardele de muncă și relațiile de muncă.
De multe ori convențiile elaborate aici la Geneva ne-au fost de mare folos în lupta noastră de a apăra drepturile economice, sociale și
profesionale ale membrilor noștri de sindicat.
Ca reprezentant al AICESIS, în calitate de președinte, sunt încântat să particip la
încheierea unui nou acord între OIM și AICESIS.
Organizația noastră este principala organizație constituită la nivel internațional și menită să susțină și să promoveze dialogul social ca
principal instrument de informare, consultare
și negociere între partenerii sociali.
Întreaga legislație elaborată de OIM în cei
100 de ani de activitate ne-a fost suport și sprijin în toate demersurile pe care le-am întreprins
pentru a crea o lume a muncii mai dreaptă și
mai socială.
La sfârșitul secolului XVIII-lea și începutul
secolului al XIX-lea începea cea mai puternică
etapă de emancipare a muncii, era tehnologiei
moderne sau revoluția industrială punea bazele unor noi relații de muncă. Munca devenea o
formă organizată și avea nevoie de reglementări serioase.
La începutul secolului al XX-lea, în urmă cu 100 de ani, lua ființă OIM ca
agenție a ONU și începea practic reglementarea relațiilor de muncă și standardizarea muncii.
Timp de 100 de ani, OIM a reprezentat farul călăuzitor pentru sindicate, care au
găsit aici cel mai important sprijin și suportul necesar în lupta lor pentru apărarea
drepturilor lucrătorilor.
În numele Confederației Sindicatelor Democratice din România, al Consiliului
Economic și Social din România, vreau să vă transmit mulțumirile și prețuirea noas-

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ADUNAREA GENERALĂ / CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ OIM-AICESIS-CES ROMÂNIA
BUCUREȘTI, ROMÂNIA, 9 – 11 OCTOMBRIE 2019

73

PREȘEDINȚIA AICESIS 2017-2019

tră pentru activitatea desfășurată de OIM și pentru sprijinul pe care l-ați acordat mișcării sindicale.
Revoluția industrială a marcat, în cele două secole scurse de când ea a început să
producă efecte, schimbarea percepției asupra muncii și statuarea relațiilor de muncă.
Au apărut noi meserii și viața oamenilor s-a schimbat în bine.
Astăzi asistăm la debutul unui nou fenomen: revoluția digitală. Digitalizarea a pătruns
practic în toate domeniile în care omul își desfășoară activitatea.
Evident că acest fenomen are multe beneficii. Calculatoare performante și roboți au devenit un suport remarcabil în domenii ca medicina, transport, educație, construcții de mașini,
infrastructură, proiectare etc.
Dar în același timp digitalizarea este folosită
în războaie, în manipularea oamenilor, în scopuri nu întotdeauna orientate spre bunăstarea
oamenilor, siguranța acestora.
Cei care dețin tehnologii informatice moderne stăpânesc economicul, socialul, accesul
la resurse și pot foarte ușor să influențeze decizii uneori îndreptate împotriva oamenilor.
Apoi digitalizarea va marca major munca și relațiile de muncă.
Vor dispărea meserii considerate tradiționale, vor apărea meserii noi. Copiii care
încep astăzi școala vor avea cu totul alte meserii când o vor termina decât cele avute
de părinții lor astăzi.
Oare noi adulții de astăzi înțelegem că ei, copiii, trebuie să fie pregătiți pentru o
altă piață a muncii.
Relațiile de muncă vor fi altele și cred că avem multă treabă în reglementarea
acestora în noua eră digitală.
Prin tema propusă de mine în calitate de președinte AICESIS pe perioada mandatului meu am vrut să trag un semnal de alarmă asupra digitalizării ca fenomen
ce poate fi ușor scăpat de sub control și transformat dintr-o binecuvântare pentru
omenire într-o periculoasă armă.
Cred că trebuie să ne îndreptăm atenția asupra efectelor pe care revoluția digitală
le va produce, să le anticipăm și să le controlăm.
Revoluția industrială se află la sfârșit. Omenirea a progresat mult de pe urma ei.
Revoluția digitală începe, chiar a început, să avem grijă ca ea să fie folosită în
folosul oamenilor.
Seminarul ce se va desfășura aici, sub găzduirea domniei voastre, sunt sigur că
va aduce plusvaloare în definirea unor soluții de eliminare a unor riscuri ce pot
apărea și în anticiparea corectă a viitorului muncii și relațiilor de muncă.
Vă invit, cu această ocazie, să participați, la București, anul viitor, când îmi voi
încheia mandatul de președinte al AICESIS, la Adunarea Generală a AICESIS.
Aș fi onorat și bucuros să vă fiu gazdă și să vă am alături cu acest prilej.
Vă mulțumesc, domnule director general, Guy Ryder, în numele meu și al colegilor mei, pentru modul în care ați organizat acest eveniment și pentru semnarea
noului acord încheiat între OIM și AICESIS.
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SEMINARUL INTERNAȚIONAL AICESIS–OIM PE TEMA REVOLUȚIEI DIGITALE
Geneva, 23-24 octombrie 2018
Seminarul internațional organizat de AICESIS și OIM, care
s-a desfășurat la sediul OIM
din Geneva, în zilele de 23 și
24 octombrie 2018, se înscrie
în tradiția excelentelor relații
de colaborare pe care AICESIS
le are cu OIM, mai ales începând din 2012, când s-a semnat primul Acord de cooperare dintre cele două instituții.
Seminarul s-a concentrat asupra dezvoltării temei
principale de lucru a actualei
președinții române a AICESIS, „Revoluția digitală și impactul ei asupra viitorului
omenirii”, și a urmărit concretizarea anumitor aspecte ale acestei teme, care au fost
evidențiate ca fiind mai importante în cadrul atelierului AICESIS organizat la Abidjan în ziua de 9 martie 2018.
Seminarul AICESIS-OIM a reprezentat prilejul unui schimb de bune practici și
informații asupra revoluției digitale și impactului acesteia asupra societății actuale.
Dezbaterile s-au aplecat asupra câtorva aspecte importante pentru societatea prezentă, legate de automatizare, formarea profesională, adaptarea sistemului de învățământ,
riscul creșterii inegalităților și rolul dialogului social.
De asemenea, acest eveniment a constituit prilejul semnării unui nou Acord de
cooperare, care a punctat continuarea promovării dialogului social și a muncii decente. Decizia reînnoirii acestui document a fost luată de comun acord în timpul
întâlnirii pe care dl Iacob Baciu, președintele AICESIS, a avut-o cu dl Guy Ryder,
directorul general al OIM, în data de 2 iulie la Geneva, la sediul OIM.
Întâlnirea de la Geneva s-a înscris, de asemenea, în tradiția colaborării fructoase
dintre AICESIS și OIM, pe care directorul general al OIM a descris-o ca fiind un
parteneriat firesc, având în vedere că tripartismul definit de OIM poate fi instituționalizat la nivelul CES-urilor și al AICESIS. Așadar, s-a convenit asupra continuării și
actualizării Acordului de cooperare, prin dezvoltarea acelor aspecte ce pot determina eficientizarea acestei colaborări.
Acordul semnat în data de 23 octombrie de către directorul general al OIM, dl
Guy Ryder, și președintele AICESIS, dl Iacob Baciu, se concentrează asupra unor
domenii majore, precum dialogul social și tripartismul, dialogul societății civile,
agenda pentru munca decentă, dezvoltarea democrației participative, Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă, precum și dimensiunea socială a globalizării și viitorul muncii.
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cația în societatea digitală: formarea profesională pentru tranziția în muncă și adaptarea sistemului de învățământ, 2. Impactul revoluției digitale asupra mobilității forței de muncă și a întreprinderilor: crearea de locuri de muncă în țările de imigrare
și modificarea criteriilor de localizare a firmelor, și 3. Evoluția economiei digitale și
egalitățile: riscurile inegalităților și promovarea egalității – rolul partenerilor sociali
și al dialogului social.
Intervențiile pe aceste teme au fost deosebit de valoroase, iar OIM și-a adus contribuția
prin experții săi Srinivas Reddy, șeful Unității
pentru Competențe și Capacitate de integrare
pe Piața muncii din cadrul Departamentului
pentru Politici de Integrare pe Piața Muncii,
Uma Rani din cadrul Departamentului pentru
Cercetare, John Ritchotte, Senior specialist în
relațiile de muncă și negociere colectivă, în cadrul Unității pentru Piețe de muncă incluzive,
Relații de muncă și Condiții de muncă, Samuel
Asfaha, Senior specialist, ACT/EMP, și Chris
Land-Kazlauskas din cadrul Unității pentru
Principii și Drepturi Fundamentale la Locul de
Muncă.
Iată câteva citate din lucrările experților OIM:
Srinivas Reddy: „Sistemele cyber-fizice care caracterizează industria din prezent
cuprind domenii ca: robotica avansată, printarea 3D, inteligența artificială, Big Data,
tehnologia blockchain. Pentru integrarea pe piața muncii, va fi nevoie de competențe
digitale, de la cele elementare (precum folosirea softwarelor, a rețelelor Social media
și a e-mailului), până la cele avansate (precum competențele din domeniul tehnologiilor din sănătate sau din industrie). Este important de reținut că tehnologiile digitale
oferă oportunități pentru sistemele de educație și de formare. Ele dezvoltă noi moduri
de învățare, oferă accesul la mai multe resurse educaționale, pot dezvolta capacitățile
de învățare ale persoanelor vulnerabile.”
Uma Rani: „În perioada iulie 2016 – iunie 2017, a crescut piața forței de muncă
în mediul online. Astfel, între 1% și 5% din populația adultă din Uniunea Europeană
a fost angajată, la un moment dat, pe piața de muncă online. Printre oportunitățile
oferite lucrătorilor de piața muncii online se numără: reducerea costurilor și a timpului alocat muncii; accesul pe piața globală a muncii (migranți virtuali); accesul la
o varietate de tipuri de sarcini oferă posibilitatea dobândirii de noi competențe; accesul pe piața muncii online oferă persoanelor cu dizabilități, cu probleme de sănătate sau cu probleme legate de anxietate socială accesul la importante surse de câștig;
venituri suplimentare. Printre provocările cu care se confruntă lucrătorii pe piața
muncii online se numără: salariile mici și neplata contribuțiilor sociale de către angajator; muncă asocială; parcursuri profesionale limitate; lipsa reprezentării sociale.
Aceste provocări se datorează lipsei unei relații clare dintre angajator și angajat și
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chestiunilor ce țin de reglementări – ce legi se aplică, având în vedere că platforma
de muncă se află într-o țară, clientul în alta, iar lucrătorii pe tot globul?”
John Ritchotte: „Nu se poate vorbi cu adevărat de „noi forme de angajare”. În ce privește economia digitală, angajarea se încadrează într-una
sau mai multe categorii de forme non-standard
de muncă, în funcție de situație: muncă temporară și ocazională; muncă part-time pe termen foarte scurt; acorduri contractuale; angajare deghizată și activități așa-zis independente.
Avantajele posibile ale acestor forme de angajare în cadrul economiei digitale sunt: flexibilitate
crescută, participare crescută pe piața forței de
muncă, iar riscurile posibile presupun concurență neloială, activități nedeclarate, transferul
riscurilor de la angajator la angajat și precaritatea și informalizarea locurilor de muncă formale. Iată câteva propuneri de măsuri pentru protejarea forței de muncă în cadrul
economiei digitale: extinderea drepturilor fundamentale asupra tuturor lucrătorilor;
extinderea sistemelor de securitate socială fără a submina sistemele de contribuții;
îmbunătățirea dialogului între angajatorii online și lucrători; consolidarea colaborării
cu partenerii sociali.”
Samuel Asfaha: „Temele asupra cărora se concentrează cercetarea ACT/EMP
sunt: întreprinderile și economia digitală; efectele tehnologiei asupra modelelor de
afaceri și asupra relațiilor de muncă; efectele tehnologiei asupra productivității sectoriale și schimbărilor sectoriale. Câteva întrebări pe care le implică chestiunea revoluției digitale: impactul ei asupra performanței în muncă și asupra concurenței;
impactul ei asupra productivității și schimbărilor structurale.”
Chris Land-Kazlauskas: „Este important
de reținut că munca de tip „gig” continuă să
fie muncă, îndeplinită de lucrători, chiar dacă
ei nu au statut de angajați. Astfel, e nevoie de
structuri organizate puternice ale lucrătorilor, care să îi protejeze. În cazul acestui tip de
economie, negocierea sectorială ar putea fi cea
mai potrivită. Așa cum a precizat directorul general al OIM, dl Guy Ryder, este important să
fim conștienți că viitorul muncii este deschis,
nu predeterminat și, mai mult, că noi suntem
cei care îl modelăm, pe baza valorilor pe care le
alegem și a politicilor pe care le concepem și le
implementăm.”
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VIZITA ÎN CHINA A DELEGAȚIEI CES ROMÂNIA
ÎN CALITATE DE DEȚINĂTOR AL PREȘEDINȚIEI AICESIS
15 – 20 noiembrie 2018

În perioada 15-20 noiembrie 2018, o delegație reprezentând Consiliul Economic și Social
(CES) din România, în calitate de deținător al
președinției AICESIS, a efectuat o vizită la Beijing, la Consiliul Economic și Social din China
(CESC), ca urmare a invitației lansate de dl Du
Qinglin, președintele CESC.
Delegația a fost condusă de președintele CES
România, dl Iacob Baciu, totodată președintele
Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS), și a fost alcătuită din membrii Biroului
Executiv al instituției: dl Liviu Rogojinaru, dl
Liviu Apostoiu, vicepreședinți, dna Silvia Vlăsceanu, dl Radu Minea, membri, și dna Eugenia
Ștefănescu, directorul Departamentului de Relații Internaționale și Relații Publice.
Delegația a vizitat, în afară de Beijing, orașele Guangzhou și Shenzhen aflate în
Provincia Guangdong, care se remarcă prin reformele care au avut loc aici și prin
politicile de deschidere.
Delegația română a avut întâlniri la nivel
înalt, prezentate în cadrul știrilor de seară de
pe canalul de televiziune CCTV-1, cu dl Du
Qinglin, cu membri ai CESC și cu președintele
Comitetului Conferinței Politice Consultative a
Poporului Chinez, domnul Wang Yang. Delegația s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele
Comitetului Conferinței Politice Consultative
a Poporului Chinez din Provincia Guangdong,
domnul Wang Rong, și cu vicepreședintele Comitetului Conferinței Politice Consultative a
Poporului Chinez din orașul Shenzhen, domnul Xu Youjun.
În cadrul discuțiilor purtate, delegația CES
România a promovat inițierea unor relații de
colaborare între cele trei grupuri reprezentate în CES – sindicate, patronate și societatea civilă – și partenerii din CESC, și a unui dialog instituțional permanent,
eficient, avantajos între cele două instituții.
De asemenea, a avut loc un schimb de opinii cu privire la modul în care s-ar putea consolida schimburile bilaterale și cooperarea dintre CESC și AICESIS, precum
și între CESC și CES-ul român, dar și cu privire la alte chestiuni de interes reciproc.
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Cu acest prilej, delegația CES România a vizitat mai multe parcuri de știință și
tehnologie unde au fost prezentate cele mai noi realizări ale cercetării și inovării
chineze în diverse domenii, cum ar fi medicina,
energia regenerabilă, autovehiculele electrice,
transportul urban, inteligența artificială ș.a.,
unele dintre obiectivele vizitate fiind cu capital
privat.
Dl Iacob Baciu și dl Du Qinglin au discutat
despre tema centrală propusă de președintele
AICESIS pe durata mandatului său, Revoluția
digitală și impactul său asupra viitorului omenirii, și despre posibilitățile de intensificare a colaborării consiliilor economice și sociale membre ale AICESIS în vederea promovării, la nivel
național și internațional, a dialogului social și a
muncii decente în contextul digitalizării.
Președintele Iacob Baciu și președintele Du
Qinglin, la propunerea delegației CES, au căzut
de acord asupra semnării unui Acord de colaborare între cele două instituții, eveniment ce va
avea loc anul viitor în România, cu ocazia reuniunii Adunării Generale a AICESIS în 2019 la
București.
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VIZITA ÎN ROMÂNIA A DELEGAȚIEI DE PRIETENIE
DIN PROVINCIA GUANGDONG
București, 4-6 iunie 2019
Cu ocazia întâlnirilor pe care delegația CES
România, în calitate de deținător al președinției AICESIS, le-a avut, în noiembrie 2018, în
China, cu președintele Consiliului Economic și
Social chinez, cu reprezentanți ai Comitetului
Național al Conferinței Politice Consultative
a Poporului Chinez și cu președintele Comitetului Conferinței Politice Consultative a Poporului Chinez (CCPCPC) din provincia Guangdong, instituția noastră a lansat omologilor
chinezi invitația de a vizita România.
Președintele CCPCPC din provincia Guangdong, dl Wang Rong, a dat curs acestei invitații, efectuând o vizită în România în perioada
4-6 iunie 2019, însoțit de o delegație alcătuită
din cinci persoane.
Delegația chineză a avut întâlniri cu reprezentanți ai CES, ai mediului de afaceri
din Ploiești, ai comunității chineze din București și ai Ambasadei Chinei în România.
Delegația a fost întâmpinată la aeroportul Henri Coandă marți, 4 iunie 2019,
de președintele CES România, totodată președinte AICESIS, dl Iacob Baciu, și de
ceilalți membri ai delegației CES România care au efectuat vizita în China în 2018.
În după-amiaza aceleiași zile, a fost organizată o vizită la Palatul Parlamentului,
urmată de o întâlnire oficială între reprezentanții CES România și delegația chineză,
în cadrul căreia s-au discutat oportunități de colaborare pe plan social și economic,
în vederea dezvoltării relațiilor dintre provincia Guangdong și partenerii români în
domeniile de interes identificate.
Ziua de 5 iunie 2019 a fost dedicată discuțiilor dintre membrii delegației chineze
și membrii mediului de afaceri din județul Prahova și întâlnirii cu reprezentanți ai
Ambasadei Chinei în România.
Pentru 6 iunie 2019, programul delegației a cuprins întâlnirea cu reprezentanții
comunității chineze din București și vizita la Muzeul Național de Istorie a României.
După încheierea acestei vizite, delegația CCPCPC din provincia Guangdong
a fost condusă la Aeroportul Henri Coandă, în vederea decolării către următorul
obiectiv – Sofia, Bulgaria.
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DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
1/ Ordinea de zi
Ordinea de zi a fost acceptată de membri.
2/ Următoarea președinție, următorul CA și
următorii SG adjuncți
UCESA a prezentat în unanimitate candidatura CESEC din Coasta de Fildeș la președinția
AICESIS pentru mandatul 2019-2021, în conformitate cu Articolul 8 din Statutul AICESIS,
care precizează că președinția AICESIS alternează între continente. Astfel, președintele a
primit aprobarea CA pentru a permite AG din
2019 să aleagă CESEC din Coasta de Fildeș la
președinția AICESIS.
SG va iniția procedurile pentru reînnoirea
membrilor CA și a mandatelor SG adjuncți pentru perioada 2019-2021, în conformitate cu procedurile obișnuite.
3/ Seminar pe tema „Viitorul AICESIS”
Atelierul de lucru prezintă rezultatele lucrărilor sale pe trei puncte. În urma unei
dezbateri asupra anumitor puncte, CA a decis că documentul prezentat va servi
drept bază pentru o dezbatere ce va avea loc la următoarea AG. Discuțiile atelierului
de lucru vor continua cu asistența SG. Membrii CA își vor trimite contribuțiile cu
privire la punctele de convergență și de divergență până pe 31 mai. Aceste note vor
fi trimise membrilor atelierului de lucru care vor face un rezumat ce va fi trimis
membrilor AICESIS până la sfârșitul lunii iulie. Pe această bază, vor fi programate
discuții și schimburi de informații de o jumătate de zi în deschiderea AG, după care
vor fi redactate hotărâri, trimise apoi AG.
4/ Parteneriatul cu OIM
Cu ocazia reuniunii AG la București în 2019,
se va desfășura și Conferința internațională comună AICESIS-OIM cu tema „Buna guvernanță în cadrul agendei 2030”. AICESIS și OIM vor
pregăti împreună o notă introductivă, în vederea dezbaterilor conferinței.
Baza internațională de date a CES-IS din
lume va fi extinsă și va deveni mai accesibilă.
Vor începe discuții directe OIM-AICESIS asupra metodologiei.
Metodologia va fi dezvoltată de OIM, cu
participarea AICESIS, până la sfârșitul lui 2019
– începutul lui 2020, în mai multe limbi, ca un
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instrument simplu care să vină în ajutorul membrilor și să sprijine procesul decizional în vederea îmbunătățirii operațiunii, a impactului și a eficienței Instituțiilor.
AICESIS va participa în iunie la conferința centenară a OIM, la care vor fi prezenți și câțiva șefi de state și de guverne.
5/ Noi membri
SG informează CA cu privire la aplicațiile la
statutul de membru trimise de CES-urile din
Tunisia și Guatemala, precum și de Internaționala Francofonă a Dialogului Social (ca membru asociat). Această informație a primit aprobarea CA.
6/ Comunicare și identitate vizuală
Pe lângă deciziile luate la AG de la Paris, SG a
prezentat un document despre politica de comunicare ca bază pentru dezvoltarea unui plan
strategic de comunicare, care să urmărească
obiective, public țintă, conținut și să dezvolte
mai intens aspecte ale comunicării interne în două luni.
Președintele a prezentat o nouă identitate vizuală a AICESIS, care a fost aprobată
de CA.
7/ Site-ul web
Punctul de plecare este refacerea site-ului web,
care va fi executată în conformitate cu modalitățile prezentate AG de la Paris. Pentru noua
realizarea a site-ului web, SG va elabora un
caiet de sarcini care va fi trimis spre aprobare
membrilor CA în 15 zile (lipsa unui răspuns va
fi considerată aprobare). Bugetul stabilit este de
maxim 10.000 de euro. SG va trimite detaliile unor companii specializate, acordându-le o
perioadă de 15 zile pentru prezentarea ofertelor care vor fi trimise membrilor CA, urmând
ca aceștia să-și exprime preferințele în termen
de o săptămână. Compania pentru care se vor
exprima cele mai multe preferințe va fi apoi selectată. Se va redacta contractul, cu definirea clară a obligațiilor și a calendarului de
implementare a sarcinilor.
8/ Biroul virtual al AICESIS
Se va aplica aceeași procedură consultativă ca în cazul site-ului web (punctul 7).
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9/ Tema principală de lucru
Notele prezentate CA vor fi trimise tuturor membrilor AICESIS, cărora li se va cere să
își trimită contribuțiile scrise în vederea redactării raportului final. Raportorul General va realiza o versiune inițială a raportului final, care va fi trimis cu suficient timp
înainte membrilor AICESIS pentru ca aceștia să își exprime opiniile, înaintea reuniunii AG din septembrie.
10/ Alte decizii
AICESIS va trimite o notă (anexată) Guvernului din Brazilia în care își va exprima regretul
cu privire la suspendarea activităților CDES
brazilian.
CA salută propunerea CES-ului din Coreea
de a organiza Forumul Dialogului Social Asiatic în 2019, în cooperare cu OIM.
CA salută decizia Argentinei de a înființa un
CES și sprijină 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.
CA – având în vedere că în anumite circumstanțe speciale nu pot fi trimise informații mai
complete, în conformitate cu practica obișnuită, din cauza diverșilor factori (lipsa documentației, lipsa informațiilor, documente primite
prea târziu) – îi încredințează SG dezvoltarea,
în termen de o lună, a unor forme alternative
de comunicare care să permită luarea deciziilor de către CA. Aceste formule vor face parte
din cadrul unei pregătiri mai eficiente a CA. În
această pregătire poate fi inclusă utilizarea unei
proceduri scrise.
În conformitate cu Articolul 6, paragraful 2,
din Statutul AICESIS, membrii CA vor primi
prin e-mail documentele referitoare la reuniune cu 30 de zile înainte de reuniune. Fiecare membru CA va primi proiectul de
ordine de zi și documentele aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi.
Următoarea reuniune a AG a AICESIS va avea loc la București (România) în
zilele de 9-11 octombrie 2019.
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DECLARAȚIA AICESIS ASUPRA EVENIMENTELOR DIN BRAZILIA
Curaçao, 7 martie 2019
Amintind că,
–– Asociația, creată în 1999, respectă
deplin independența tuturor membrilor săi;
Și că are următoarele principale misiuni:
–– Sprijinirea dezvoltării democrației
participative;
–– Încurajarea creării de Consilii Economice și Sociale (CES) și sprijinirea
acțiunii lor durabile;
–– Contribuția la prosperitatea și dezvoltarea economică a populației în
conformitate cu principiile Națiunilor Unite și cu Declarația Universală
a Drepturilor Omului.
Menționând că,
–– CES-urile și Instituțiile Similare sunt
expresia participării instituționalizate a societăților și mediatoare între
sfera politică și cea economică în cadrul AICESIS, împărtășesc voința de
a sprijini procesele de instituționalizare a dialogului social în diferite țări;
–– AICESIS poate contribui la realizarea
acestui obiectiv oriunde există voință
democratică, susținută de partenerii
sociali sau de organizațiile lor membre;

Membrii Consiliului de Administrație
al AICESIS
–– Își exprimă 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;
–– Fac apel la Autoritățile braziliene să
aibă în vedere restaurarea CDES nu
doar ca parte a instituțiilor democratice braziliene, ci și ca instrument
eficient de dezvoltare a rețelei sociale de CES-uri din America Latină și
Caraibe, unde CDES a fost deosebit
de activ;
–– Își exprimă speranța că Brazilia va
participa la Adunarea Generală a
AICESIS care se va desfășura în zilele
de 9-11 octombrie 2019 la București
(România).
Iacob BACIU
Președinte AICESIS
În numele membrilor Consiliului de
Administrație al AICESIS
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LISTA PARTICIPANȚILOR
ȚARĂ

NUME

FUNCȚIE

MEMBRI AICESIS
Argentina (Bu- Rodrigo HERRERA BRAVO
enos Aires)
Gerardo LUPPI
Aruba

Benin

Camerun
China
Coreea
Coasta de
Fildeș

Felix BIJLHOUT

Secretar General
Consilier
Secretar General

Andrina L.F. MSW DIRKS-NICOLAAS

Secretar General

Tabé GBIAN

Președinte

Micheline GBEHA

Consilieră

Noël CHADARE

Consilier

Alain ZOULIN

Secretar General Adjunct

Luc AYANG

Președinte

Zacharie NGOUMBE

Secretar General

LI Xueming

Secretar General Adjunct

Xu Ge

Directorul Departamentului internațional

Oakyi SON

Relații internaționale

Charles Koffi DIBY

Președinte

Alain-Pascal MENANN-KOUAME

Director de Studii

Jean-François YAO

S/D Cooperare

Stéphane Antoine RAINIER-ONDOMAT Consilier

Curaçao

Spania
Franța
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John JACOBS

Președinte

Raul HENRIQUEZ

Secretar General

Miloushka SBOUI-RACAMY

Consilieră

Wendell MERIAAN

Consilier

Cornelus ROJER

Consilier

Johan KUSTERS

Consilier

Humphrey MONGEN

Consilier

Pablo COVA

Consilier

Kimberly DE L’ISLE

Consilieră

Steven COUTINHO

Consilier

Ruud THUIS

Consilier

Romeo LIEUW

Consilier

Juan ZIMMERMAN

Consilier

Richinel ILARIO

Consilier

Juan MOSOCOSO DEL PRADO

Șeful Departamentului de relații internaționale

Carole COUVERT

Vicepreședinte

Michaël CHRISTOPHE

Consilier diplomatic

Guineea

Mandat acordat CES-ului din Benin

Luxemburg

Daniel BECKER

Mali / UCESA

Mandat acordat CES-ului din Benin

Secretar General
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ȚARĂ

NUME

FUNCȚIE

MEMBRI AICESIS
Younes BENAKKI

Secretar General

Amine MOUNIR ALAOUI

Președintele Comisiei pentru societatea
cunoașterii și societatea informațională

Abdallah DEGUIG

Membru al Comisiei

Monaco

Rodolphe BERLIN

Vicepreședinte

Olanda

Marko BOS

Secretar General Adjunct

Iacob BACIU

Președinte

Liviu ROGOJINARU

Vicepreședinte

Liviu APOSTOIU

Vicepreședinte

Eugenia ȘTEFANESCU

Director Relații internaționale

Maroc

România

Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru
controlul public și cooperarea cu consiliile
publice
Membră a Comisiei pentru dezvoltare
economică și antreprenoriat

Artem KIRYANOV

Rusia

Olga GOLYSHENKOVA
Senegal

Mandat acordat CES-ului din Benin

Sint Maarten

Damien RICHARDSON

Președinte

Gerard RICHARDSON

Consilier principal

Sharon ARNELL

Consilieră principală

OBSERVATOR
Uruguay

Jimena RUY-LÓPEZ

AICESIS
AICESIS

Francisco GONZÁLEZ DE LEÑA

Secretar General

Adrian MARIN

Raportor General

Samira AZARBA

Administrator

INVITAȚI

INVITAȚI

Eugene P. RHUGGENAATH

Prim-ministru

Steven MARTINA

Ministrul Dezvoltării Economice

Roland IGNACIO

Secretar General Adjunct al ADS

Diana LEȘANU

Interpret

Cristian RACAREANU

Interpret
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CONCLUZIILE REUNIUNII ANUALE
Rolul CES-urilor în dezvoltarea sustenabilă și în implementarea Pilonului european al drepturilor sociale
Președinții și secretarii generali ai Consiliilor Economice și Sociale naționale
din cadrul UE (CESN) și președintele Comitetului Economic și Social European
(CESE) s-au întâlnit la Roma în zilele de 13 și 14 iunie 2019. Aceștia au adoptat
următoarele concluzii, care transmit un mesaj clar de susținere a proiectului european și a Agendei pentru dezvoltare durabilă, deoarece acestea sunt, în cele din
urmă, două fețe ale aceleiași monede.
Reuniunea din acest an are loc într-un moment crucial, la aproximativ trei săptămâni după alegerile pentru Parlamentul European, care și-a consolidat legitimitatea democratică, și în ajunul deciziilor relevante privind numirile pentru următorul ciclu instituțional și adoptarea Agendei strategice 2019-2024 pentru Uniune.
Președinții și secretarii generali ai CESN și ai CESE sunt de acord că Agenda
2030, adoptată de Organizația Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015 și aprobată
de Uniunea Europeană, trebuie să fie prioritatea incontestabilă și esențială a Uniunii
Europene pentru următorul deceniu.
În urma dezbaterilor aprofundate purtate de delegațiile prezente la Reuniunea
Anuală a Președinților și Secretarilor Generali ai CES-urilor naționale din cadrul
UE, președintele CESE și președintele CNEL:
• Subliniază necesitatea unei strategii cuprinzătoare pentru Uniunea Europeană Agenda 2030 - care să poată răspunde eficient provocărilor economice și sociale
cărora trebuie să le facă față Europa, ținând cont de resursele limitate ale planetei.
• Subliniază că Agenda pentru dezvoltare durabilă, care include un set de 17
Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), este strategia care poate oferi răspunsurile necesare la cele cinci tranziții fundamentale pe care trebuie să le abordăm,
și anume: o transformare economică, o transformare energetică și ecologică, o
transformare socială vastă, o transformare democratică și participativă și o tranziție geopolitică în relațiile internaționale.
• Consideră că fiecare ODD are nevoie de o mai mare clarificare, în termeni practici, pentru a întări angajamentul cetățenilor noștri față de proiectul european.
• Precizează că Agenda 2030 este o agendă câștigătoare pentru toată lumea:
i. Este o agendă câștigătoare pentru angajatori, deoarece este clar că o competitivitate reală va avea loc la nivel global în sectoarele legate de Agenda pentru
dezvoltare durabilă: mobilitate ecologică, mașini electrice, energii regenera-
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bile, transformarea plasticului sau a bateriilor. Faptul de a face ca orașele și
așezările umane să fie inclusive, sigure, rezistente și durabile (ODD 11) oferă
un potențial și oportunități uriașe, în special pentru întreprinderile și industria europeană din acest domeniu. O afacere durabilă, ca sursă de inovație,
creativitate și bogăție, devine noua realitate. Fiecare indicator arată că următoarea generație de clienți și talente solicită tot mai mult astfel de afaceri.
ii. Este o strategie câștigătoare pentru lucrători, deoarece mai multe ODD-uri
sunt legate de dimensiunea socială a proiectului european: sfârșitul sărăciei
(ODD 1); zero foamete (ODD 2); sănătate și bunăstare (ODD 3); educație
de calitate (ODD 4); egalitatea de gen (ODD 5); muncă decentă și creștere
economică (ODD 8) și reducerea inegalităților (ODD 10). Agenda 2030 este,
prin urmare, un zid de apărare solid împotriva inegalităților sociale și ar putea constitui baza pentru contractul social al secolului XXI.
iii. Este o strategie câștigătoare pentru societatea civilă, cu condiția ca aceasta să
se implice pe deplin în procesul de guvernanță, astfel încât să îl poată îmbunătăți în continuare. Societatea civilă ar putea dovedi că are un rol decisiv în
monitorizarea corespunzătoare a punerii în aplicare a ODD-urilor. Această
poziție se reflectă foarte clar, de asemenea, în Agenda pentru dezvoltare durabilă: consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă (ODD 17).
• Subliniază că problemele sociale, economice și ecologice sunt foarte strâns legate
între ele și că o Europă durabilă și echitabilă poate fi obținută numai dacă se realizează progrese substanțiale în toate aceste domenii.
• Accentuează că, pe baza Pilonului european al drepturilor sociale (PEDS), au
fost deja adoptate măsuri importante. Acest angajament trebuie consolidat în
continuare, întrucât elemente importante ale PEDS nu au fost abordate, în mare
măsură, și nu au fost puse în aplicare până în prezent (cum ar fi capitolul „Protecția și incluziunea socială”). Elaborarea unei foi de parcurs ar încuraja puternic
implementarea acestora în diferite sectoare.
• Consideră că Pilonul european al drepturilor sociale (PEDS) trebuie utilizat ca
mijloc de implementare a Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030, deoarece
aceste ODD-uri sunt legate de drepturile și principiile Pilonului. PEDS, semnat
de instituțiile europene la 17 noiembrie 2017 la Summitul social de la Göteborg,
a generat un impuls pozitiv pentru o agendă socială mai ambițioasă. Acest efort
politic trebuie continuat.
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• Salută semnalele venite din partea Comisiei Europene, dar și din partea Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda pentru Dezvoltare Durabilă.
–– Documentul de reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030”, adoptat de
Comisie în ianuarie 2019, face parte din angajamentul ferm al UE de a realiza
Agenda 2030 și de a susține durabilitatea.
–– Raportul strategic anual al Parlamentului European din martie 2019 privind
implementarea ODD sprijină pe deplin această poziție politică și surprinde sentimentul urgenței. Acesta subliniază că dezvoltarea durabilă este unul
dintre obiectivele fundamentale ale UE, așa cum este prevăzut la articolul 3
alineatul (3) din TFUE, și este strâns legată de valorile europene. În final, raportul subliniază faptul că Uniunea ar trebui să își reînnoiască angajamentul
de a fi un lider mondial în implementarea Agendei 2030 și îndeamnă Comisia
să elaboreze o strategie ambițioasă și cuprinzătoare pentru punerea în aplicare
a acesteia.
–– În concluziile sale din 9 aprilie 2019, „Către o Uniune tot mai sustenabilă până
în 2030”, Consiliul îndeamnă Comisia să elaboreze o strategie comprehensivă
de implementare, care să prezinte termenele, obiectivele și măsurile specifice
care reflectă Agenda 2030, ce urmează să fie prezentată în 2019.
• Îndeamnă șefii de state și de guverne prezenți la Summitul european din 20-21
iunie 2019 să stabilească o strategie ambițioasă în ceea ce privește dezbaterea
privind adoptarea Agendei strategice 2019-2024 pentru Uniunea Europeană (inclusiv punerea în aplicare a Agendei 2030) și problema schimbărilor climatice
înaintea Summitului Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice.
• Recunosc faptul că, în ultimii ani, procesul semestrului european s-a dovedit a fi
un instrument util de guvernanță economică și socială. Acum ar trebui actualizat
și adaptat la Agenda 2030, astfel încât semestrul european să fie pus în slujba
acestei strategii, cu indicatori preciși și sisteme de monitorizare mai eficiente care
să garanteze o mai bună implementare.
• Subliniază faptul că, în plus, următorul cadru financiar multianual (CFM) pentru
perioada 2021-2027 ar trebui să stabilească dezvoltarea durabilă ca obiectiv principal. Comisia Europeană, în propunerea sa privind CFM, a dedicat 25% din bugetul global pentru dezvoltarea durabilă și pentru combaterea schimbărilor climatice, Parlamentul European a propus 30%, în timp ce CESE solicită 40%. Dacă
vrem să fim consecvenți, atunci trebuie să cerem resurse adecvate, nu numai la
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nivel european, ci și la nivel național, aliniind sistemele fiscale din țările noastre
la noua strategie de dezvoltare durabilă și la dezvoltarea economiilor circulare.
• În plus, dacă UE trebuie să ofere un leadership politic decisiv și să depună eforturi pentru o Europă durabilă, ar trebui luate măsuri specifice. Am prefera includerea în viitoarea Comisie a unui vicepreședinte care să aibă o echipă dedicată,
un buget specific și o structură de lucru, și să se ocupe de integrarea ODD-urilor
în politicile UE.
• Președintele Comisiei Europene ar trebui să prezinte progresele înregistrate și
să sublinieze acțiunile ulterioare necesare pentru implementarea ODD-urilor în
discursul anual referitor la Starea Uniunii.
• Subliniază faptul că lansarea unui parcurs colectiv al UE care să urmărească îndeplinirea ODD-urilor va mobiliza în continuare societatea civilă și cetățenii europeni - în special tinerii. Acesta este un proiect de speranță și optimism care are
potențialul de a consolida în continuare unitatea și solidaritatea în cadrul UE.
• Subliniază necesitatea asumării angajamentului deplin al consiliilor noastre,
având în vedere că ele pot, prin cunoștințele lor valoroase și prin greutatea lor
politică indiscutabilă, să contribuie la modelarea tranzițiilor durabile. Pentru că
sunt capabile să se adapteze și să se reînnoiască rapid, aceste organisme intermediare pot, indiscutabil, să funcționeze ca o punte între cetățeni și factorii de decizie și pot, de asemenea, să devină consilii pentru participarea civică, responsabile
de organizarea consultărilor publice asupra noilor modele de dezvoltare durabilă.
• În final, subliniază că Uniunea Europeană, în calitate de cea mai mare economie
din lume, trebuie să joace, prin politicile sale comerciale, un rol fundamental
în promovarea, dacă nu chiar impunerea, agendei pentru dezvoltare durabilă la
nivel mondial.
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GENEVA

DECLARAȚIA CENTENARULUI OIM PENTRU VIITORUL MUNCII
ADOPTATĂ DE CONFERINȚĂ LA CEA DE-A 108-A SESIUNE

21 iunie 2019
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DECLARAȚIA CENTENARULUI OIM PENTRU VIITORUL MUNCII
ADOPTATĂ DE CONFERINȚĂ LA CEA DE-A 108-A SESIUNE
Geneva, 21 iunie 2019
Conferința Internațională a Muncii, reunită la Geneva la cea de-a o sută opta sesiune, cu ocazia centenarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM),
Având în vedere că experiența secolului trecut confirmă faptul că acțiunea continuă
și concertată a guvernelor și a reprezentanților angajatorilor și lucrătorilor este esențială pentru realizarea justiției sociale și a democrației și pentru promovarea păcii
universale și durabile;
Recunoscând că această acțiune a dus la evoluții istorice în ceea ce privește progresul
economic și social care au determinat condiții de muncă mai umane;
Având în vedere că sărăcia, inegalitățile și nedreptățile, conflictele, catastrofele naturale și alte situații umanitare de urgenţă care persistă în multe părți ale lumii pun
în pericol aceste progrese, precum și obținerea prosperității comune și a muncii
decente pentru toți;
Reamintind și reafirmând scopurile, obiectivele, principiile și mandatul cuprinse în
Statutul OIM și în Declarația de la Philadelphia din 1944;
Subliniind importanța Declarației OIM privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, 1998 și Declarația OIM privind justiția socială pentru o mondializare echitabilă, 2008;
Impulsionată de imperativul justiției sociale care a dat naștere OIM în urmă cu o
sută de ani și de convingerea că este la îndemâna guvernelor, angajatorilor și lucrătorilor din întreaga lume să revitalizeze Organizația și să construiască un viitor al
muncii care dă substanță viziunii sale fondatoare;
Recunoscând că dialogul social contribuie la coeziunea generală a societăților și este
esențial pentru realizarea unei economii sănătoase și productive;
Recunoscând, de asemenea, importanța rolului întreprinderilor durabile drept creatori de locuri de muncă și pentru promovarea inovării și a muncii decente;
Reafirmând faptul că munca nu este o marfă;
Angajându-se în favoarea unei lumi a muncii fără violență și hărțuire;
Subliniind importanța promovării multilateralismului, în special pentru a modela viitorul muncii pe care ni-l dorim și pentru a face față provocărilor din lumea muncii;
Solicitând tuturor reprezentanților OIM să își reafirme angajamentul de neclintit și
angajamentul reînnoit față de justiția socială și pacea universală și durabilă pentru
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care s-au angajat în 1919 și 1944;
Dorind să democratizeze guvernanța OIM prin reprezentarea echitabilă a tuturor
regiunilor și să stabilească principiul egalității între Statele Membre,
Adoptă în această zi de 21 iunie 2019, Declarația Centenarului OIM pentru viitorul
muncii.
I
Conferința declară că:
A. OIM își sărbătorește centenarul într-un moment în care lumea muncii suferă
o transformare profundă, determinată de inovația tehnologică, schimbările demografice, schimbările de mediu și climă, globalizarea și inegalitățile care au un
impact profund asupra naturii muncii și a viitorului acesteia, precum și asupra
locului și demnității ființei umane în acest nou context.
B. Este imperativ să se acționeze de urgență pentru a profita de oportunități și provocări pentru a construi un viitor corect, inclusiv și sigur al muncii, care să meargă mână în mână cu locuri de muncă productive și liber alese și muncă decentă
pentru toți și toate.
C. Un astfel de viitor al muncii este fundamental pentru dezvoltarea durabilă care
pune capăt sărăciei și nu lasă pe nimeni în urmă.
D. OIM trebuie să-și transpună, în cel de- al doilea secol de existență, mandatul său
constituțional în serviciul justiției sociale cu o energie neîntreruptă, dezvoltându-și abordarea asupra viitorului muncii centrate pe om, care plasează drepturile
lucrătorilor și nevoile, aspirațiile și drepturile tuturor oamenilor în centrul politicilor economice, sociale și de mediu.
E. Progresul Organizației pe parcursul ultimei sute de ani către o structură universală arată că justiția socială poate fi consacrată în toate regiunile lumii și că,
contribuția deplină și totala a elementelor constitutive ale OIM la acest efort nu
va putea fi asigurată decât dacă aceștia participă pe deplin, pe picior egal și democratic, la guvernarea sa tripartită.
II
Conferința declară că:
A. În îndeplinirea mandatului său constituțional, luând în considerare transformările profunde din lumea muncii și dezvoltându-și abordarea asupra viitorului
muncii centrate pe oameni, OIM trebuie să își dedice eforturile pentru:
(i) a asigura o tranziție echitabilă către un viitor al muncii care să contribuie la
dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economică, socială și de mediu;
(ii) a valorifica întregul potențial al progresului tehnologic și al productivității
crescute, inclusiv prin dialog social, pentru a se ajunge la muncă decentă și
dezvoltare durabilă pentru a asigura demnitatea, dezvoltarea personală și
împărțirea echitabilă pentru toți, a beneficiile acestora;
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(iii) a promova dobândirea de competențe, calificări și abilități pentru toți lucrătorii, de-a lungul vieții profesionale, ca responsabilitate comună a guvernelor și partenerilor sociali pentru:
–– remedierea deficitelor existente în abilități, competențe și calificări;
–– a acorda o atenție deosebită adaptării sistemelor de educație și formare
la nevoile pieței muncii, ținând cont de evoluția muncii;
–– consolidarea capacității lucrătorilor de a profita de oportunități de muncă decente;
(iv) a dezvolta politici eficiente care să aibă ca obiectiv realizarea de locuri de
muncă productive și liber alese și crearea de oportunități de muncă decenta pentru toți, în special facilitând tranziția educației și formării la lumea
muncii, accentul fiind pus pe integrarea eficientă a tinerilor în lumea muncii;
(v) a sprijini măsuri care permit lucrătorilor în vârstă să-și extindă alegerea,
optimizându-și oportunitățile de a lucra în condiții bune, productive și sănătoase până la pensionare și pentru a permite îmbătrânirea activă;
(vi) a promova drepturile lucrătorilor ca element esențial pentru realizarea
unei creșteri inclusive și durabile, cu accent pe libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negocieri colective ca drepturi abilitate
legislativ;
(vii) a atinge egalitatea de gen la locul de muncă printr-un program de schimbare profundă, prin evaluarea periodică a progresului, care:
–– să permită oportunități egale, participare egală și tratament egal, inclusiv salarii egale pentru femei și bărbați pentru muncă cu valoare egală;
–– să promoveze o partajare mai echilibrată a responsabilităților familiei;
–– să ofere posibilitatea unei mai bune concilieri între viața profesională și
viața privată, permițând lucrătorilor și angajatorilor să găsească soluții,
de exemplu organizarea timpului de lucru, care să țină seama de nevoile
și avantajele respective;
–– să încurajeze investițiile în economia de îngrijire;
(viii) pentru a obține egalitatea de oportunități și de tratament în lumea muncii
atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru alte persoane vulnerabile;
(ix) a sprijini rolul sectorului privat ca principală sursă de creștere economică
și creare de locuri de muncă prin promovarea unui mediu care să permită
antreprenoriatului și întreprinderilor durabile, în special întreprinderilor
mici și mijlocii și cooperativelor precum și economiei sociale și solidare,
sa genereze muncă decentă, pentru a obține locuri de muncă productive și
pentru a îmbunătăți nivelul de trai pentru toți;
(x) a sprijini rolul sectorului public ca angajator important și furnizor de servicii publice de calitate;
(xi) a consolida administrarea și inspecția muncii;
(xii) a asigura că diversele forme de modalități de lucru, modele de producție și
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modele de afaceri, inclusiv în lanțurile de aprovizionare naționale și globale, stimulează oportunitățile de progres social și economic, permit o muncă
decentă și să fie propice pentru un loc de muncă productiv și liber ales;
(xiii) eradicarea muncii forțate și a muncii copiilor, promovarea muncii decente
pentru toți și promovarea cooperării transfrontaliere, inclusiv în zone sau
sectoare cu o integrare internațională ridicată;
(xiv) a promova trecerea de la economia informală la economia formală, cu
atenția cuvenită zonelor rurale;
(xv) a dezvolta sisteme de protecție socială adecvate, durabile și adaptate schimbărilor din lumea muncii sau să le îmbunătățească pe cele existente;
(xvi) a aprofunda și intensifica activitatea în domeniul migrației internaționale
a forței de muncă pentru a răspunde nevoilor reprezentanților și a juca un
rol principal pentru munca decentă în migrația forței de muncă;
(xvii) a intensifica angajamentul și cooperarea în cadrul sistemului multilateral
pentru a spori coerența politicilor, înțelegând că:
–– munca decentă este esențială pentru dezvoltarea durabilă, lupta împotriva inegalității veniturilor și eradicarea sărăciei, cu o atenție deosebită asupra zonelor de conflict, a dezastrelor naturale sau a altor situații
umanitare de urgență;
–– într-o perioadă de globalizare, neadoptarea, indiferent de către care țară
a unui sistem de lucru care sa tina cont cu adevărat de om, reprezinta
mai mult ca niciodată un obstacol în calea progresului în toate celelalte
țări.
B. Dialogul social, inclusiv negocierile colective și cooperarea tripartită, reprezintă
o bază esențială pe care se construiesc toate activitățile OIM și contribuie la succesul politicilor și deciziilor adoptate în Statele sale Membre.
C. Cooperarea eficientă la locul de muncă este un instrument pentru asigurarea
locurilor de muncă sigure și productive, astfel încât să respecte negocierile colective și rezultatele acestora și să nu submineze rolul sindicatelor.
D. Condițiile de muncă sigure și sănătoase sunt fundamentale pentru munca decentă.
III
Conferința invită toți membrii, ținând cont de circumstanțele lor naționale, să lucreze individual și colectiv, bazându-se pe tripartism și dialog social și cu sprijinul
OIM, să-și dezvolte viitorul muncii centrat pe oameni prin următoarele mijloace:
A. Creșterea capacității tuturor pentru a profita de oportunitățile oferite de schimbările în lumea muncii prin:
(i) atingerea egalității de gen în ceea ce privește oportunitățile și tratamentul;
(ii) un sistem eficient de învățare continuă și educație de calitate pentru toți;
(iii) acces universal la protecție socială completă și durabilă; și
(iv) măsuri eficiente de susținere si acompaniament a persoanelor în cursul
tranzițiilor cu care se vor confrunta de-a lungul vieții lor profesionale.
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B. Consolidarea instituțiilor muncii pentru a oferi o protecție adecvată tuturor lucrătorilor și a reafirma relevanța relației de muncă ca mijloc de a oferi lucrătorilor securitate și protecție legală, recunoscând în același timp amploarea informalității și necesitatea de a se lua măsuri eficiente de tranziție către formalitate.
Toți lucrătorii ar trebui să beneficieze de o protecție adecvată în conformitate cu
Agenda muncii decente, ținând cont de următoarele elemente:
(i) respectarea drepturilor lor fundamentale;
(ii) un salariu minim adecvat, legal sau negociat;
(iii) limitarea orelor de muncă;
(iv) securitatea și sănătatea în muncă.
C. Promovarea creșterii economice susținute, inclusivă și durabilă, locuri de muncă
productive și liber alese și muncă decentă pentru toți, prin:
(i) politicile macroeconomice care vizează în principal atingerea acestor
obiective;
(ii) politicile comerciale, industriale și sectoriale care promovează munca decentă și cresc productivitatea;
(iii) investiții în infrastructură și sectoare strategice pentru a se adresa factorilor care determină transformarea profundă în lumea muncii;
(iv) politici și stimulente care promovează o creștere economică durabilă și incluzivă, crearea și dezvoltarea de întreprinderi durabile precum și inovarea
și trecerea de la economia informală la economia formală și care promovează alinierea practicilor antreprenoriale la obiectivele prezentei Declarații;
(v) politici și măsuri pentru a asigura o protecție adecvată a vieții private și a
datelor cu caracter personal, pentru a aborda provocările și oportunitățile
din lumea muncii care decurg din transformările asociate tehnologiilor digitale, inclusiv prin platforme.
IV
Conferința declară că:
A. Dezvoltarea, promovarea, ratificarea și monitorizarea implementării standardelor internaționale de muncă sunt de o importanță fundamentală pentru OIM.
Prin urmare, organizația trebuie să dețină și să promoveze un organism clar,
robust și actualizat de standarde internaționale de muncă și să îmbunătățească
transparența. Standardele internaționale de muncă trebuie să reflecte, de asemenea, schimbările din lumea muncii, să protejeze lucrătorii și să țină seama de
nevoile întreprinderilor durabile și să fie supuse unui control eficient și autorizat.
OIM trebuie să ajute statele membre să ratifice și să aplice aceste standarde în
mod eficient.
B. Toate Statele Membre ar trebui să lucreze pentru ratificarea și punerea în aplicare
a convențiilor de bază ale OIM și să examineze periodic, în consultare cu organizațiile de angajatori și lucrători, posibilitatea de a ratifica alte standarde ale OIM.
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C. Este responsabilitatea OIM să consolideze capacitatea componentelor sale tripartite de a:
(i) încuraja înființarea de organizații partenere sociale puternice și reprezentative;
(ii) permite să participe la toate procesele relevante, inclusiv la instituțiile, programele și politicile pieței muncii, la nivel național și transnațional;
(iii) aborda toate principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă la
toate nivelurile, după caz, prin mecanisme de dialog social puternice, influente și inclusive,
cu convingerea că această reprezentare și dialog contribuie la coeziunea generală
a societăților, reprezintă probleme de interes public și sunt esențiale pentru buna
funcționare și productivitate a economiei.
D. Serviciile furnizate de OIM Statelor sale Membre și partenerilor sociali, inclusiv
prin cooperarea pentru dezvoltare, trebuie să fie în concordanță cu mandatul său
și să se bazeze pe o înțelegere și o examinare completă a diversității situațiilor,
nevoilor, priorităților și nivelului lor de dezvoltare, inclusiv cooperarea mai largă
Sud-Sud și cooperarea triunghiulară mai largă.
E. OIM ar trebui să-și mențină capacitatea și expertiza în domeniile statistice, cercetare și gestionarea cunoștințelor la cel mai înalt nivel pentru a îmbunătăți în
continuare calitatea opiniilor sale bazate pe dovezi, pentru elaborarea de politici.
F. Pe baza mandatului său constituțional, OIM trebuie să joace un rol important în
cadrul sistemului multilateral, întărind cooperarea cu alte organizații și instituind acorduri instituționale cu acestea pentru a promova coerența politicilor in
favoarea abordării viitorului muncii centrate pe oameni, ținând cont de legăturile
puternice, complexe și decisive care există între politicile sociale, comerciale, financiare, economice și de mediu.
Cele de mai sus sunt textul Declarației Centenarului OIM pentru viitorul muncii,
adoptat de Conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii în cadrul celei de a 108-a Sesiune (centenar) organizată la Geneva, care a fost declarată închisă
la 21 iunie 2019.
Au semnat în această a douăzeci și una zi de iunie 2019:
Președintele Conferinței,
JEAN-JACQUES ELMIGER
Directorul General al Biroului Internațional al Muncii,
GUY RYDER
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Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și ale Instituțiilor Similare
(AICESIS) aniversează 20 de ani de activitate.
Asociația a fost constituită în anul 1999 la Port Louis, Mauritius, după legislația olandeză,
având sediul la Bruxelles, Belgia.
La constituire AICESIS avea 24 de instituții membre (Consilii Economice și Sociale sau
instituții similare) din 24 de state și trei instituții asociate.
Acum, la aniversarea a 20 de ani de activitate, AICESIS numără 71 de instituții membre
(Consilii Economice și Sociale sau instituții similare) de pe 4 continente: Africa, America,
Asia și Europa.
Asociația are patru organe conducătoare: Adunarea Generală, Consiliul de Administrație,
Președinția și Secretariatul General.
Adunarea Generală, la care participă toți membrii asociației, se reunește o dată pe an
într-una dintre țările membre, pentru a adopta decizii, a defini strategia AICESIS și a
numi, atunci când este cazul, președintele, secretarul general și membrii Consiliului de
Administrație. Toate deciziile importante pentru AICESIS sunt adoptate de Adunarea
Generală cu o majoritate absolută. Ultima reuniune a Consiliului de Administrație și
Adunării Generale a avut loc la București, în România, în perioada 9-11 octombrie 2019.
Consiliul de Administrație este alcătuit din membri activi numiți de Adunarea Generală
pentru o perioadă de doi ani, mandatul acestora putând fi reînnoit. La numirea membrilor,
Adunarea trebuie să țină cont de o alcătuire echilibrată, care să asigure reprezentativitatea
tuturor celor patru continente. Astfel, în prezent CA este compus din 17 membri din
țări de pe cele patru continente. Consiliul este prezidat de președintele AICESIS care
este, de asemenea, numit pentru o perioadă de doi ani. Consiliul funcționează pe baza
responsabilității colegiale și se reunește, de obicei, de două ori pe an.
Președintele AICESIS poate fi președintele unui CES membru și este ales respectând
principiul rotației între continente. Astfel, din 1999, președinția a fost deținută, în ordine
cronologică, de consiliile economice și sociale din următoarele țări: Olanda, Algeria,
Franța, China, Brazilia, Ungaria, Italia, Algeria, Rusia, Republica Dominicană și România.
Președintele este responsabil cu organizarea unei reuniuni a Adunării Generale în timpul
mandatului său – de obicei la sfârșitul mandatului. La începutul mandatului, el trebuie
să propună o temă de lucru, care este dezbătută în perioada respectivă. De asemenea, el
reprezintă asociația la nivel internațional, participând (inclusiv prin contribuții financiare)
sau organizând diverse reuniuni internaționale.
Secretarul General este numit pentru un mandat de patru ani de Consiliul de
Administrație. Mandatul său poate fi reînnoit. Secretarul general cooperează strâns cu
președintele pentru a implementa deciziile adoptate de CA și AG. Din 2010, Adunarea
Generală a numit și secretari generali adjuncți: câte unul pentru fiecare dintre cele patru
continente.
În cei 20 de ani de activitate, la președinția AICESIS au fost 11 președinți.
La mulți ani AICESIS!
Președinte,
Iacob Baciu

Președinți AICESIS

1999

ROMÂNIA

1999

20 ANI

REPUBLICA DOMINICANĂ

2019

1999

20 ANI

2019

Iacob Baciu
2017 - 2019

1999

ALGERIA

1999

20 ANI

2019

ITALIA

2019

Evgeny Velikhov
2013 - 2015

1999

20 ANI

2019

Mohamed Seghir Babes
2011 - 2013

UNGARIA

20 ANI

20 ANI

Agripino Núñez Collado
2015 - 2017

RUSIA

1999

2019

Antonio Marzano
2009 - 2011

BRAZILIA

2019

1999

20 ANI

2019

1999

20 ANI

2019

José Mucio Monteiro
2007 - 2008

Janos Tott
2008 - 2009

CHINA

FRANȚA

ALGERIA

OLANDA

Wang Zhongyu
2005 - 2007

Jacques Dermagne
2003 - 2005

Mohamed Salah Mentouri
2001 - 2003

Herman H. F. Wijffels
1999 - 2001

Președinte AICESIS
2017 – 2019

CES România
Iacob BACIU

Secretar General
AICESIS
2017 – 2021

Foști Secretari Generali
AICESIS
2009-2017
1999-2009

CES Spania
Francisco
GONZÁLEZ DE LEÑA

Patrick
VENTURINI

Bertrand
DURUFLÉ

Membrii Consiliului de Administrație al AICESIS

AFRICA

CES Benin
Tabé Augustin
GBIAN

CESEC
Coasta de Fildeș
Charles
KOFFI DIBY

CES Guineea
Hadja Rabiatou Serah
DIALLO

CESE Maroc
Ahmed Reda
CHAMI

CESE Senegal
Aminata
TOURÉ

UCESA
Boulkassoum
HAÏDARA

Secretari Generali adjuncți AICESIS

AFRICA
Mali
Dramane
TRAORÉ

AMERICA
Curaçao
Miloushka
SBOUI-RACAMY

ASIA
Coreea de Sud
Oakyi
SON

EUROPA
Grecia
Apostolos
XYRAPHIS

AMERICA

CES Curaçao
John
JACOBS

Administrator
Samira
AZARBA

ASIA

CES Republica
Dominicană
Agripino
NÚÑEZ

CES China
DU
Qinglin

CES Coreea
Sung Hyun
MOON

CC Rusia
Valeri
FADEEV

CES România
Iacob
BACIU

CES Spania
Marcos
PEÑA

EUROPA

CESE Franța
Patrick
BERNASCONI

OKE Grecia
George
VERNICOS

CES Luxemburg
Jean-Jacques
ROMMES

SER Olanda
Mariëtte
HAMER

ORGANIZAȚIILE MEMBRE AICESIS
Forumul Consultativ Economic și Social al
Mercosur - Secțiunea Argentina (membru
asociat)
Forumul Consultativ Economic și Social al
Mercosur - Secțiunea Uruguay (membru
asociat)
Camera Civică a Federației Ruse
Consiliul pentru Dialog cu Sectorul
Productiv - Mexic
Consiliul pentru Dezvoltare Economică
și Socială (MCESD) - Malta
Consiliul pentru Acord Economic și Social
– Republica Cehă
Consiliul Economiei Naționale - Venezuela
Forumul Consultativ Economic și Social
al Mercosur (secțiunea Argentina;
Brazilia, Uruguay)
Comitetul Economic și Social - Israel
(membru observator)

Consiliul Economic și Social - China
Consiliul Economic și Social - Congo
Consiliul Economic și Social - Curaçao
Consiliul Economic și Social - Republica
Dominicană
Consiliul Economic și Social – El Salvador
Consiliul Economic și Social - FRIM
Consiliul Economic și Social - Gabon
Consiliul Economic și Social - Guineea
Consiliul Economic și Social - Iordania
Consiliul Economic și Social - Luxemburg
Consiliul Economic și Social - Mauritania
Consiliul Economic și Social - Monaco
Consiliul Economic și Social - Portugalia

Consiliul Economic și Social (OKE)
- Grecia

Consiliul Economic și Social - RDC

Consiliul Economic și Social - Aruba

Consiliul Economic și Social - România

Consiliul Economic și Social - Benin

Consiliul Economic și Social - Slovenia

Consiliul Economic și Social - Bulgaria

Consiliul Economic și Social - Spania

Consiliul Economic și Social - Burkina
Faso

Consiliul Economic și Social - Republica
Suriname

Consiliul Economic și Social - Burundi

Consiliul Economic și Social (ECOSOC) Liban

Consiliul Economic și Social - Camerun
Consiliul Economic și Social Republica Centrafricană

Consiliul Economic și Social - Palestina
(membru observator)

Consiliul Economic și Social din Mexico
City (membru observator)

Consiliul Național pentru Planificare
Economică și Socială (CONPES) Nicaragua

Consiliul Economic și Social din Buenos
Aires (membru observator)

Consiliul Național al Economiei și al
Muncii (CNEL) Italia

Consiliul Economic și Social din
Provincia Córdoba (membru asociat)

Consiliul Național Economic și Social
(CNES) Algeria

Consiliul Economic și Social Republic of Srpska

Consiliul Național Economic și Social
(NESC) Irlanda

Consiliul Economic - Finlanda

Consiliul Național Economic și Social
(NESC) Kenya

Consiliul Economic, Social și Cultural
(CESC) Ciad
Consiliul Economic, Social și Cultural
(CESC) Mali
Consiliul Economic, Social și Cultural
(CESOC) Niger

Consiliul Național Economic și Social Ungaria
Consiliul Național al Dezvoltării Economice
și al Muncii (NEDLAC) Africa de Sud
Consiliul Național Social și Economic Ucraina

Consiliul Economic, Social și de Mediu
Franța

Consiliul Public - Armenia

Consiliul Economic, Social și de Mediu
Maroc

Consiliul Social și Economic (Sociaal
Economische Raad, SER) – Olanda

Consiliul Economic, Social și al Muncii Republica Coreea

Consiliul Social - Muntenegru

Consiliul Economic, Social, de Mediu și
Cultural – Coasta de Fildeș
Comitetul Economic și Social European
Frontul Patriei – VIETNAM (membru
asociat)
Consiliul Economic Federal (CCE) Belgia
Frontul Lao pentru Construcție Națională
(LFNC) (membru asociat)
Consiliul Consultării Naționale pentru
Dezvoltare Panama

Consiliul pentru Dialog Social - Polonia
Consiliul Social Economic și de Mediu
(CESE) Senegal
Consiliul Social Economic - Sint Maarten
Comitetul Permanent pentru Coordonarea
Afacerilor Sociale (membru asociat)
Macao
Uniunea Consiliilor Economice și Sociale
și Instituțiilor Similare membre ale
Francofoniei (UCESIF) (membru asociat)
Uniunea Consiliilor Economice și Sociale
din Africa (UCESA)

CES România organizează în numele AICESIS Adunarea Generală a AICESIS, la
București, în perioada 9-11 octombrie 2019. Acest eveniment va marca încheierea
mandatului președintelui Iacob Baciu la președinția AICESIS. Cu acest prilej
președintele Iacob Baciu transmite următorul mesaj:
Dragi colegi, reprezentanți ai instituțiilor membre AICESIS, Stimați invitați,
Vă urez bine ați venit în România la Adunarea Generală.
Unii pentru prima dată.
Mă bucur alături de colegii mei să vă primim în 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 investire 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, acces la resurse pentru toți fiind 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 sunt atât de prietenoase pentru ca omenirea
să mai poată greși fără să plătească un preț uriaș care poate compromite 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 corecte 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 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!
Președinte,
Iacob Baciu
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În atenția domnului Georges Dassis
Președinte al Comitetului Economic și Social European
Stimate Domnule Dassis,
Îmi face deosebită plăcere să vă informez că, din 4 aprilie 2017, sunt președintele
Consiliului Economic și Social din România și, din septembrie 2017, am fost ales
președinte al Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor
Similare (AICESIS).
Aceasta este prima dată când CES din România ocupă această poziție, de care suntem
foarte mândri, dar care ne sporește responsabilitatea.
Tema de lucru pe care am propus-o pentru mandatul de doi ani al președinției române la
conducerea AICESIS este „Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”.
Am fost deosebit de încântat să constat că această temă a fost apreciată de membrii
AICESIS, care au considerat-o foarte interesantă și extrem de actuală. Aceasta este o
chestiune care necesită o dezbatere amplă și măsuri susceptibile de a rezolva posibilele
derapaje care rezultă din digitalizarea vieții economice și sociale și care afectează relațiile
de muncă.
Foaia de parcurs a președinției române a AICESIS, cea care definește profilul și identitatea
unei președinții, a fost deja elaborată. Aceasta include orientările, prioritățile președinției
noastre și direcțiile în care AICESIS se va îndrepta în cei doi ani ai mandatului nostru,
precum și diferitele activități care vor fi dezvoltate sub coordonarea președinției române
a Asociației.
Pentru a avea ocazia de a discuta toate acestea personal și dacă programul vă permite, ar fi
o plăcere și o onoare pentru mine să ne întâlnim, la sediul CESE de la Bruxelles, la o dată
convenabilă pentru dumneavoastră.
Vă rog să primiți, stimate domnule președinte Dassis, expresia celei mai înalte considerații.
Iacob Baciu,
Președinte

Stimate Domnule Președinte, Stimată Doamnă Președinte,
La întoarcerea mea la București, doresc să îmi exprim, încă o dată, recunoștința pentru
onoarea deosebită care mi s-a făcut de a fi ales, în calitatea mea de președinte al CES
România, în funcția de președinte al Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și
Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS).
Vă mulțumesc călduros pentru susținerea candidaturii mele prin reprezentanții
dumneavoastră prezenți la eveniment, pentru felicitările care mi-au fost adresate cu
această ocazie și pentru cuvintele de apreciere care mi-au dat curaj, încredere și speranță
că voi putea duce la îndeplinire, cu succes, mandatul meu în fruntea AICESIS.
Fără îndoială că acest lucru nu se va putea realiza decât printr-o strânsă colaborare cu
fiecare dintre dumneavoastră, membrii acestei Asociații, printr-un schimb permanent de
experiențe și bune practici, solidaritatea în interiorul Asociației noastre fiind principiul
fundamental pentru care voi lupta și pe care îl voi promova în mandatul meu.
De asemenea, am fost foarte fericit să constat că tema aleasă pentru mandatul CES
România la președinția AICESIS, și anume „Impactul revoluției digitale asupra viitorului
omenirii”, a suscitat un viu interes și a fost acceptată cu entuziasm de toți cei prezenți la
eveniment. Este, fără îndoială, o temă care solicită clarificări cu privire la întrebări ce sunt
puse deja sau vor fi puse, în mod sigur, din ce în ce mai insistent și mai pregnant.
Doresc să reiterez întreaga mea disponibilitate de a continua munca predecesorilor mei
în această funcție, de a colabora cu dumneavoastră pentru ca AICESIS să câștige forță și
reprezentativitate, pentru a-și duce cu succes la îndeplinire misiunile asumate și pentru a
deveni o voce activă și ascultată de către decidenții politici și economici ai lumii.
Vă rog să primiți, stimate Domnule Președinte, stimată Doamnă Președinte, expresia
înaltei mele considerații.
Iacob Baciu,
Președinte

În atenția domnului Charles ARBID
Președinte al Consiliului Economic și Social din Liban

Stimate Domnule Charles ARBID,

Aș dori să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului
Economic și Social din Liban. Aș dori, de asemenea, să îi felicit pe domnul Saad El Din
Hamidi Saker pentru alegerea sa ca vicepreședinte, pe membrii nou aleși ai Biroului
Consiliului și pe dr. Mohammed Saifeddine pentru alegerea sa în funcția de director
general al consiliului libanez.

Vă doresc succes în eforturile dumneavoastră și vreau să vă asigur de sprijinul și cooperarea
mea deplină.

Al dumneavoastră,
Iacob BACIU

Președinte AICESIS
Președinte UCESIF

Domnul Charles ARBID
Președintele Consiliului Economic și Social al Libanului

Președinte

București, 15 martie 2018
Stimate Domnule Director General,
Pornind de la acordul de parteneriat semnat în 2012 la Geneva de președintele AICESIS
și Directorul General al OIM, aș vrea să vă solicit o întâlnire la sediul dumneavoastră la
începutul lunii iulie dacă programul vă permite. După semnarea acestui acord, activitățile
comune organizate de AICESIS și OIM, prin intermediul Unității pentru Dialog Social și
Tripartism, nu au încetat să se dezvolte, cu rezultate pozitive și concrete pentru instituțiile
membre AICESIS. Ne bucurăm, așadar, de cooperarea noastră prolifică și strategică în
chestiunea muncii decente.
Astfel, această întâlnire ar putea aborda mai multe chestiuni, în special revizuirea
acordului de parteneriat, precum și actualizarea sa, conferința internațională bienală care
va fi organizată de OIM și AICESIS la finele anului 2019 pe tema de lucru bună guvernanță
și democrație participativă în lumea muncii (titlu provizoriu).
Anul 2019 va fi, de fapt, un an important pentru cele două instituții, OIM sărbătorind 100
de ani de activitate în lumea muncii și, mai modest, AICESIS sărbătorind 20 de ani de la
înființarea sa.
Profit, de asemenea, de acest prilej pentru a vă solicita sprijinul pentru a organiza la
Geneva, la sediul OIM, un seminar de schimb de experiențe, de informații și de bune
practici pe tema de lucru principală a președinției AICESIS asigurate de CES România
pentru perioada 2017-2019, și anume revoluția digitală și impactul acesteia asupra
societății actuale. Am dori să putem beneficia de o sală de reuniune a OIM, precum și de
intervențiile experților OIM pe tema digitalizării, în legătură cu viitorul muncii. Acest
seminar ar avea loc în prima jumătate a lunii octombrie 2018. Anexez acestei scrisori nota
conceptuală. AICESIS speră ca acest seminar internațional să poată beneficia de prezența
dumneavoastră la sesiunea de deschidere, în cazul în care programul vă permite acest
lucru.
Cabinetul dumneavoastră și secretariatul general AICESIS pot organiza întâlnirea noastră
în funcție de data cea mai convenabilă pentru dumneavoastră. Rămân la dispoziția
dumneavoastră.
În așteptarea răspunsului dumneavoastră, vă rog să primiți, Domnule Director General,
expresia înaltei mele considerații.
Iacob BACIU
Dlui Guy RYDER
Director General al OIM

În atenția Domnului Luca JAHIER
Președintele Comitetului Economic și Social European
Domnule Președinte,
Vă rog să primiți felicitările mele cele mai călduroase cu ocazia alegerii dumneavoastră la
președinția CESE. Doresc să vă urez succes în exercitarea acestei funcții.
În calitate de președinte al CES-ului din România, consider că activitatea CESE constituie
un instrument de bază pentru dezvoltarea democrației participative în interiorul Uniunii
Europene. De aceea vă împărtășesc gândurile exprimate în discursul dumneavoastră
inaugural la preluarea președinției, în care vorbiți despre oportunitatea de a da un nou
elan societății civile europene, precum și despre responsabilitatea pe care o are CESE în
această privință.
Puteți, bineînțeles, să contați pe deplina mea colaborare, și pe cea a CES-ului român pe
care îl reprezint, în procesul desfășurării sarcinilor pe care le veți îndeplini în timpul
mandatului dumneavoastră în fruntea CESE.
Pe de altă parte, acum în calitatea mea de președinte AICESIS, doresc, de asemenea,
să vă propun intensificarea activităților CESE în cadrul asociației noastre. Încă de la
preluarea președinției AICESIS în luna septembrie a anului trecut, am acționat în vederea
intensificării rolului CESE în raport cu AICESIS. Și am făcut acest lucru deoarece consider
că pentru îndeplinirea obiectivelor AICESIS, precum promovarea dialogului social sau
a schimburilor de experiențe, care facilitează îmbunătățirea activităților consiliilor,
participarea activă a CESE este esențială.
Am avut deja prilejul de a discuta aceste chestiuni cu predecesorul dumneavoastră, dl
Dassis, și pe parcursul întâlnirilor noastre am căzut de acord asupra unor formule posibile
de dezvoltare a activității CESE în cadrul AICESIS.
În consecință, doresc să reînnoiesc aceste relații pe durata președinției dumneavoastră și
să vă sugerez în acest sens posibilitatea unei întâlniri fie la Bruxelles, fie la București, unde
aș fi bucuros să vă invit pentru a cunoaște mai bine funcționarea consiliului nostru.
Colaboratorii dumneavoastră ar putea intra în contact cu colaboratorii mei și cu
Secretariatul General al AICESIS pentru a a face schimbul prealabil de informații ce ar
facilita succesul întâlnirii noastre.
Reiterând felicitările mele, vă rog să primiți, Domnule Președinte, expresia înaltei mele
considerații.
Iacob BACIU
Președinte CES România
Președinte AICESIS

În atenția doamnei Hanifa Mezoui,
Reprezentant permanent al AICESIS la Națiunile Unite și ECOSOC

Stimată Doamnă Mezoui,
După cum știți, din luna septembrie a anului trecut sunt președinte al AICESIS, în calitatea
mea de președinte al CES România. În această perioadă, am putut observa interesul pe
care îl are AICESIS față de cooperarea cu ECOSOC și am fost, de asemenea, informat
despre rolul important pe care dumneavoastră îl jucați în această cooperare. Aș dori să
vă mulțumesc anticipat pentru activitatea pe care o desfășurați pentru a promova relația
dintre AICESIS și ECOSOC.
Secretarul general al AICESIS m-a informat că a avut mai multe discuții cu dumenavoastră
pentru a studia inițiativele de îmbunătățire a acestei cooperări, în special a celor legate de
criteriile adoptate la reuniunea Consiliului de Administrație de la Abidjan.
Prin această scrisoare, aș dori să reiterez interesul AICESIS, ca organizație, și al meu
personal, în calitate de președinte al AICESIS, privind dezvoltarea și îmbunătățirea relației
noastre cu ECOSOC.
Din acest motiv, aș dori să cunosc părerea dumneavoastră asupra direcțiilor de lucru
sugerate de secretarul general în comunicarea care v-a fost trimisă după reuniunea CA
de la Abidjan. Din punctul meu de vedere, a urma aceste linii de colaborare cu ECOSOC
ar fi o continuare excelentă ce ar putea fi prezentată la reuniunea Adunării Generale a
AICESIS, care va avea loc la Paris în zilele de 17 și 18 septembrie. Așadar, aș dori să cunosc
și opinia dumneavoastră în legătură cu posibilitățile de a profita de participarea AICESIS
la următoarea reuniune a ECOSOC, pentru a stabili contacte ce ar putea aprofunda această
cooperare.
Mulțumindu-vă din nou pentru activitatea importantă pe care o desfășurați în favoarea
AICESIS, vă rog să primiți felicitările mele cele mai sincere.
Iacob Baciu
Președinte

Stimată Doamnă Mezoui,
În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul
numirii mele în funcția mea de președinte al AICESIS. Deși nu am avut încă plăcerea să vă
cunosc personal, sunt la curent cu contribuția remarcabilă pe care ați avut-o la dezvoltarea
Asociației noastre de-a lungul anilor. Din acest motiv, mă întristează profund să aud despre
neînțelegerile apărute recent în ceea ce privește poziția dumneavoastră în cadrul AICESIS.
Nu sunt familiarizat cu detaliile situației la care face referire scrisoarea dumneavoastră, dat
fiind faptul că nu eram președinte al Asociației în acel moment. Cu toate acestea, credința
mea, și nu numai a mea, este că eforturile dumneavoastră în calitate de Reprezentant
Permanent al AICESIS în cadrul ECOSOC și al Națiunilor Unite au adus beneficii
valoroase asociației și, prin urmare, demisia dumneavoastră din această funcție ar fi o
mare pierdere pentru AICESIS.
În opinia mea, o discuție între dumneavoastră, secretarul general al AICESIS, Francisco
González de Leña, și mine, ar fi lămuritoare, clarificând neînțelegerile prezente și
permițându-ne găsirea unei modalități corecte de a pune în aplicare propunerea avansată
de Comitetul de selecție la 15 septembrie 2016.
În acest sens, consider binevenită o întâlnire în România, la un moment convenabil și
pentru dumneavoastră, cândva înainte de mijlocul lunii septembrie 2018, când vor avea
loc, la Paris, Adunarea Generală și Consiliul de Administrație ale AICESIS.
Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.
Cu stimă,
Iacob Baciu,
Președinte

În atenția Excelenței Sale Charles Koffi DIBY
Președinte CESEC al Coastei de Fildeș

Domnule președinte, dragul meu prieten,
Sunt întotdeauna încântat să evoc relațiile excelente de cooperare dintre instituțiile noastre
la toate nivelurile și îmi face deosebită plăcere să remarc organizarea impecabilă și buna
desfășurare a activității în cadrul UCESIF și al AICESIS la Abidjan, în luna martie a acestui
an.
Acum fac din nou apel la amabilitatea și devotamentul dumneavoastră față de buna
desfășurare a activității AICESIS și, ținând cont de interesul pe care AICESIS îl are pentru
colaborarea cu ECOSOC, și mai ales luând în considerare faptul că CESEC al Coastei
de Fildeș este raportor al GT ECOSOC, vă rog să aveți amabilitatea de a mă reprezenta
la întâlnirile ECOSOC din iulie, de la New York, și să aduceți contribuția AICESIS la
segmentul la nivel înalt.
Vă mulțumesc încă o dată pentru bunăvoința și angajamentul dumneavoastră în slujba
succesului și dezvoltării Asociației noastre.
Vă rog să primiți, Domnule Președinte și drag prieten, expresia înaltei mele considerații.
Iacob Baciu
Președinte

În atenția dlui Mohamed TRABELSI,
Ministrul Afacerilor Sociale din Tunisia
masste@rnas.gov.tn
Stimate Domnule Ministru,
Vă scriu pentru a vă mulțumi pentru invitația lansată Secretarului General al AICESIS de
a organiza o serie de reuniuni în Tunisia, în scopul analizării posibilităților de colaborare
cu AICESIS în contextul înființării și dezvoltării Consiliului Național pentru Dialog Social
din Tunisia.
Secretarul General m-a informat cu privire la aceste reuniuni, subliniind nivelul înalt al
participanților, conținutul foarte interesant și tonul colegial al dezbaterilor.
Sunt mulțumit în mod deosebit de nivelul înalt al dezvoltării dialogului social în Tunisia și
de interesul manifestat de guvernul tunisian și de partenerii sociali pentru elaborarea unor
formule de instituționalizare a dialogului social, precum înființarea Consiliului Național
pentru Dialog Social.
Doresc să reiterez angajamentul AICESIS, care a fost exprimat la reuniuni de către
Secretarul General, față de această linie de acțiune a guvernului tunisian și a partenerilor
sociali. Pentru a continua linia activităților comune concrete ce străbate cooperarea
noastră, consider că următoarea reuniune a Adunării Generale a AICESIS ar fi un prilej
excelent pentru progresul acestei colaborări.
Mai precis, la această reuniune de cel mai înalt nivel a AICESIS, guvernul și partenerii
sociali din Tunisia ar putea prezenta experiențele lor cu privire la dialogul social și, în
special, cu privire la înființarea Consiliului Național pentru Dialog Social.
Astfel, am plăcerea a a vă invita să participați la reuniunea Adunării Generale a AICESIS
care va avea loc la Paris în zilele de 17 și 18 septembrie 2018. În acest fel, guvernul și
partenerii sociali din Tunisia vor putea informa Adunarea Generală cu privire la chestiunile
legate de dialogul social și la Consiliul Național pentru Dialog Social, și, de asemenea, vor
putea analiza formule de colaborare cu AICESIS.
În așteptarea răspunsului dumneavoastră și în speranța de a vă întâlni personal la Paris, vă
rog să primiți un salut cordial.
Iacob Baciu
Președinte

Stimate prieten,
Vă scriu în legătură cu tema actualizării site-ului AICESIS, care mă interesează în mod
deosebit deoarece va fi discutată la următoarea Adunare Generală care se va desfășura la
Paris în zilele de 17 și 18 septembrie.
În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru efortul important și dezinteresat de
administrate a site-ului, care a fost depus în acești ultimi ani de Camera Civică a Federației
Ruse. Fără acest efort nu ar fi fist posibilă actualizarea site-ului.
După cum știți, la ultima reuniune a Consiliului de Administrație al AICESIS, care a avut
loc la Abidjan anul trecut în data de 8 martie, secretarul general a prezentat informații
despre orientările unei noi actualizări a site-ului, ceea ce a determinat Consiliul de
Administrație să îi încredințeze secretarului general sarcina supravegherii acțiunilor care
ar permite această actualizare.
În conformitate cu mandatul acordat de Consiliul de Administrație, secretarul general
a contactat Camera Civică, trimițând documente care conțin linii directoare pentru
actualizarea site-ului și arătându-și disponibilitatea de a lucra împreună cu aceasta pentru
dezvoltarea acestor idei.
Până în prezent, nu avem nicio informație despre acțiunile pe care Camera Civică le-ar
putea dezvolta în acest sens și de aceea consider că trebuie să vă contactez direct pentru a
da un impuls acestei chestiuni.
Sunt conștient de dificultățile pe care le poate presupune această sarcină și apreciez, de
asemenea, în mod deosebit, așa cum am spus, această colaborare a Camerei Civice cu
AICESIS. Însă problema este că data se apropie reuniunii Adunării Generale, unde se va
discuta acest subiect.
În consecință, vă rog să transmiteți ideile dumneavoastră pe această temă și, desigur, vă
ofer colaborarea AICESIS,și în special a Secretariatului General, pentru a putea progresa
în privința actualizării necesare a site-ului.
În așteptarea răspunsului dumneavoastră, vă rog să primiți un salut cordial.
Iacob Baciu
Președinte
În atenția
Dlui Valeri Fadeev
Președintele Camerei Civice a Rusiei
Moscova

În atenția dlui Abdelkrim Ahmadaye Bakhit,
Președintele CESC din Ciad


27 iulie 2018

Domnule Președinte,

Am primit cu mare plăcere vestea alegerii dumneavoastră la președinția Consiliului
Economic, Social și Cultural din țara dumneavoastră.
În numele tuturor membrilor AICESIS, al colaboratorilor mei din cadrul Consiliului
Economic și Social din România și în nume propriu, premiteți-mi să vă felicit călduros cu
această ocazie.
Profit, de asemenea, de acest prilej pentru a vă lansa invitația de a participa la Adunarea
Generală a AICESIS care se va desfășura la Paris, la sediul Consiliului Economic, Social și
de Mediu din Franța în zilele de 17 și 18 septembrie 2018. Mi-ar face o foarte mare plăcere
și aș fi deosebit de onorat să vă întâlnesc cu această ocazie specială.
Vă rog să primiți, Domnule Președinte, urările mele de succes în activitatea dumneavoastră
viitoare, precum și expresia înaltei mele considerații.

Iacob Baciu
Președinte

În atenția dlui Mohamed TRABELSI,
Ministrul Afacerilor Sociale din Tunisia

Stimate Domnule Ministru,
Sunt bucuros să vă pot vorbi din nou despre posibilitățile pe care le are AICESIS de a
contribui la înființarea și dezvoltarea Consiliului Național pentru Dialog Social din
Tunisia.
Așa cum am anticipat în scrisoarea mea din 30 mai, Adunarea Generală AICESIS, reunită
la Paris în zilele de 17 și 18 septembrie, a primit din partea secretarului general informații
despre contactele cu reprezentanții Guvernului și cu partenerii sociali din Tunisia.
Adunarea Generală a salutat progresul înregistrat de dialogul social în Tunisia și a încurajat
președinția Asociației să continue activitățile ce pot servi la înființarea și dezvoltarea de
noi instituții de dialog social.
În plus, secretarul general m-a informat cu privire la contactele pe care le-a avut cu
dumneavoastră în cadrul Conferinței Proiectului SOLID, „Promovarea dialogului social
în sudul spațiului mediteranean”, desfășurate în data de 2 octombrie la Marrakech. Mă
bucur să aflu că în Tunisia se fac în continuare progrese în privința creării de noi instituții
de dialog social.
Din toate aceste motive, am considerat că ar fi interesant să vă contactez din nou pentru
a reitera dorința AICESIS de a susține înființarea și dezvoltarea unor instituții precum
Consiliul Național pentru Dialog Social. În consecință, nu ezitați să mă contactați în
cazul în care considerați că o activitate AICESIS ar putea fi utilă pentru aceste sarcini de
instituționalizare a dialogului social.

Sincere salutări,
Iacob Baciu
Președinte

În atenția directorului de proiect SOLID
Domnul Mustapha Tlili
Stimate Domnule Director al Proiectului SOLID,
Secretarul general al AICESIS, domnul González de Lena, m-a informat în legătură cu
rezultatele remarcabile ale Conferinței Proiectului SOLID „Promovarea dialogului social
în sudul Mediteranei”, care a avut loc la data de 2 octombrie, în Marrakesh.
La momentul respectiv, am primit invitația dumneavoastră de a participa la această
conferință, pe care, din păcate, a trebuit să o refuz din cauza angajamentelor anterioare ca
parte a activității mele de președinte al CES al României. Acesta este motivul pentru care
l-am îndrumat pe secretarul nostru general să reprezinte AICESIS la această conferință,
pentru ca el să poată exprima personal susținerea AICESIS pentru proiectul SOLID.
Examinând primul text al „Cartei pentru promovarea dialogului social între organizațiile
de lucrători și angajatori și societatea civilă din sudul Mediteranei: Iordania, Tunisia și
Maroc”, am remarcat progresele importante realizate în favoarea dialogului social, care
este asumat de proiectul SOLID. În mod logic, am acordat o atenție deosebită referirilor
din acest document la instituționalizarea dialogului social și rolul consiliilor economice
și sociale.
În opinia mea, ar fi foarte interesant pentru AICESIS să cunoască mai îndeaproape
activitatea proiectului SOLID. De aceea, vă invit să participați la toate reuniunile și
activitățile viitoare ale AICESIS, cum ar fi Consiliul de Administrație sau Adunarea
Generală, unde puteți afla nu doar informații despre activitățile acestui proiect, ci puteți
face și propuneri de colaborare cu AICESIS.
Pe lângă aceste activități instituționale, nu ezitați să mă contactați dacă credeți că AICESIS
poate colabora la activitățile SOLID într-o manieră pe care o considerați potrivită.
Cu stimă,
Iacob Baciu
Președinte

În atenția domnului Patrick Bernasconi,
Președintele Consiliului Economic, Social și de Mediu din Franța

Stimate Domnule Președinte, dragul meu prieten,

Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, în numele colegilor mei și în nume personal, cele
mai sincere felicitări pentru organizarea excepțională a Consiliului de Administrație și a
Adunării Generale AICESIS, precum și a reuniunii extraordinare a Biroului UCESIF, care
au avut loc în zilele de 17 și 18 septembrie 2018 la Paris, la sediul instituției dumneavoastră.

De asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă și elegantă și ospitalitatea
oferită delegațiilor noastre cu această ocazie.

Am fost impresionați de frumusețea sediului Consiliului francez, de profesionalismul
colegilor dumneavoastră, de caracterul amiabil al vizitei noastre, ceea ce a permis ca
întâlnirile noastre să se desfășoare într-o atmosferă foarte prietenoasă.

Vă rog să acceptați, stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.

Iacob Baciu
Președinte

În atenția membrilor AICESIS

Stimați colegi,

Doresc să îmi exprim recunoștința pentru prezența dumneavoastră la Seminarul
internațional OIM – AICESIS, pe tema revoluției digitale, care a avut loc la sediul OIM din
Geneva, în zilele de 23 și 24 octombrie 2018, și pentru contribuțiile deosebit de valoroase
pe care le-ați adus cu această ocazie.
Aș dori să vă mulțumesc, în mod special, pentru sprijinul dumneavoastră la buna
desfășurare a momentului istoric al semnării protocolului de cooperare între AICESIS și
OIM.
Aștept cu nerăbdare să ne revedem și la următoarele evenimente ale AICESIS.

Cu stimă,

Iacob BACIU
Președinte AICESIS
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În atenția Excelenței Sale domnul DU Qinglin,
Președintele Consiliului Economic și Social din China
Stimate Domnule Președinte DU Qinglin,
Doresc să exprim, în numele colegilor mei și în nume personal, mulțumirile noastre sincere
și aprecierile noastre profunde pentru primirea deosebită și ospitalitatea extraordinară pe
care dumneavoastră și Consiliul pe care îl reprezentați le-ați oferit delegației noastre.
Organizarea perfectă a vizitei noastre, întâlnirile importante cu personalități de rang
înalt, vizitele remarcabile la parcurile științifice și momentele splendide de relaxare oferite
delegației române au făcut ca șederea noastră în China să fie o experiență unică, extrem
de plăcută și îmbogățitoare.
Domnule președinte, aș fi foarte recunoscător dacă ați putea transmite mulțumirile și
considerația noastră profundă domnului Wang Yang, președintele Conferinţei Politice
Consultative a Poporului Chinez, domnului Wang Rong, președintele Comitetului CPCPC
din Guangdong, și domnului Xu Youjun, vicepreședintele Comitetului Conferinței Politice
Consultative din Shenzhen, personalități ilustre care ne-au onorat cu o primire plină de
căldură și prietenie.
De asemenea, doresc să profit de această ocazie pentru a reitera importanța pe care o
acordăm unui viitor dialog constructiv și colaborării cu Consiliul Economic și Social
chinez.
De aceea, aștept cu nerăbdare semnarea protocolului de acord, care să consolideze și să
aprofundeze legăturile strânse care există deja între instituțiile noastre.
Cu stimă,
Iacob Baciu
Președinte

În atenția Excelenței Sale, domnul Mohamed Trabelsi,
Președintele Consiliului Național pentru Dialog Social din Tunisia
Domnule Președinte,
Am aflat cu mare plăcere vestea înființării Consiliului Național pentru Dialog Social din
Tunisia și a alegerii dumneavoastră la președinția acestei instituții.
În numele tuturor colaboratorilor mei din cadrul Asociației Internaționale a Consiliilor
Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS), al colegilor mei din cadrul
CES-ului român și în nume propriu, permiteți-mi să vă felicit călduros cu această ocazie.
Înființarea consiliului dumneavoastră reprezintă fără îndoială un avantaj pentru
consolidarea dialogului social și pentru aprofundarea democrației în Tunisia.
Sunt încântat să amintesc experiența foarte satisfăcătoare a relațiilor pe care AICESIS
le-a avut cu reprezentanții Tunisiei în etapa de pregătire a noului dumneavoastră consiliu
și îmi face o mare plăcere să reiterez interesul AICESIS de a continua colaborarea
cu dumneavoastră în domenii precum schimburile de experiențe sau consolidarea
capacităților consiliilor noastre.
În consecință, îmi face mare plăcere să vă invit să vă prezentați candidatura la calitatea de
membru al AICESIS. Deși această cerere va fi aprobată la următoarea Adunare Generală,
consiliul tunisian poate fi deja observator și poate participa la următoarele activități ale
AICESIS, cum ar fi atelierul ce se va desfășura pe marginea Consiliului de Administrație
din Curaçao, în zilele de 7 și 8 martie 2019.
În speranța unei excelente cooperări viitoare, vă rog să primiți, Domnule Președinte, urările
mele de succes în activitatea dumneavoastră, precum și expresia înaltei mele considerații.

Iacob Baciu
Președinte

Stimate Domnule Președinte, Stimată Doamnă Președinte,
Sper că totul este în regulă atât pentru dumneavoastră, cât și pentru consiliul pe care îl
conduceți.
După cum știți, Consiliul de Administrație al AICESIS s-a reunit în ziua de 7 martie 2019
în Curaçao, unde am apreciat ospitalitatea colegilor noștri din cadrul SER și am putut
lucra foarte eficient datorită organizării excelente a întâlnirilor noastre.
Deși vă puteți face o idee despre evoluția activității noastre citind concluziile pe care le-am
anexat, există câteva probleme pe care aș dori să le evidențiez.
În primul rând, aș dori să vă duc la cunoștință că s-a căzut de acord ca următoarea noastră
AG, la care sunteți invitați, să aibă loc la București, în zilele de 11, 12 și 13 septembrie,
Această întâlnire coincide cu cea de-a douăzecea aniversare a AICESIS, motiv pentru care
cred că ar trebui să facem un efort special pentru a ne asigura că rezultatele acesteia vor
consolida activitatea Asociației noastre.
În al doilea rând, vă informez că Asociația noastră a susținut în unanimitate candidatura
CESEC din Coasta de Fildeș, prezentată de UCESA, pentru următoarea președinție a
AICESIS. Drept urmare, în cadrul acestei Adunări Generale, dragul nostru prieten Charles
Koffi DIBY va asuma noua președinție a AICESIS.
Cred sincer că aceasta este o veste excelentă pentru Asociația noastră, atât pentru consensul
care a caracterizat acest proces de nominalizare a noii președinții, cât și pentru magnifica
traiectorie pe care CESEC din Coasta de Fildeș și președintele DIBY au avut-o în cadrul
AICESIS.
În al treilea rând, trebuie menționat că reuniunea care va avea loc la București va discuta
subiecte precum viitorul asociației noastre sau aprobarea Raportului final pe tema
principală a președinției române.
De asemenea, AICESIS și OIM vor organiza în comun, pe marginea Adunării Generale, o
conferință internațională privind buna guvernare în cadrul Agendei 2030.
După cum vedeți, agenda acestor întâlniri este de mare interes și complexitate.
Dar, fără îndoială, vom putea obține rezultatele bune pe care le așteptăm cu toții de la
AICESIS datorită eforturilor tuturor.
Vă mulțumim anticipat pentru interesul și munca depusă pentru următoarea noastră
întâlnire.
Al dumneavoastră,
Iacob BACIU,
Președinte
Președinților consiliilor membre ale CA al AICESIS

În atenția dlui Mohamed TRABELSI,
Ministrul Afacerilor Sociale din Tunisia
Președintele Consiliului Național pentru Dialog Social din Tunisia

Stimate Domnule Ministru, Stimate Domnule Președinte,
Vă scriu pentru a vă trimite Rezumatul deciziilor adoptate la reuniunea Consiliului de
Administrație al AICESIS, care a avut loc în data de 7 martie la Curaçao.
La această reuniune, Consiliul a fost informat cu privire la activitățile desfășurate în cadrul
colaborării dintre AICESIS și Consiliul pentru Dialog Social al Republicii Tunisiene.
Această informare a fost foarte bine primită de către Consiliul de Administrație, care a
amintit importanța acordată de AICESIS acestui tip de activitate, manifestând o atitudine
foarte favorabilă integrării consiliului dumneavoastră în asociația noastră.
Următoarea Adunare Generală a AICESIS, care va marca sfârșitul președinției române,
se va reuni la București în zilele de 11, 12 și 13 septembrie. Participarea Consiliului
Național pentru Dialog Social al Republicii Tunisiene la această reuniune, deja în calitate
de membru al asociației noastre, ar fi o mare onoare pentru AICESIS.
După cum știți, eu, în calitate de președinte al AICESIS, precum și Secretariatul General
rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a continua progresul pe calea acestei
activități comune.
Vă rog să primiți, Domnule Ministru, Domnule Președinte, expresia înaltei mele distincții.
Iacob Baciu
Președinte

În atenția Excelenței Sale,
Domnul Charles Koffi DIBY
Președinte al Consiliului Economic, Social, de Mediu și Cultural al
Republicii Coasta de Fildeș
Stimate Domnule Președinte, dragă coleg și frate,
Sper că ați ajuns cu bine din Curaçao la Abidjan. A fost o mare plăcere să vă reîntâlnesc și
să împărtășim puncte de vedere despre activitățile AICESIS.
Scriu pentru a-mi exprima în mod oficial felicitările pentru decizia adoptată de Consiliul
nostru de Administrație cu privire la instituția pe care o prezidați și care va prelua
următoarea președinție a AICESIS.
Aceasta este o decizie foarte importantă pentru mine. Experiența pe care am avut-o la
reuniunile noastre la Abidjan mi-a dovedit nivelul excelent al activităților desfășurate de
Consiliul dumneavoastră și, în mod special, cunoștințele dumneavoastră excepționale în
legătură cu modul de funcționare a AICESIS.
Fără îndoială, toate acestea vor conduce următoarea președinție a AICESIS la rezultate
excelente.
Acesta este și motivul pentru care doresc să mă pun la dispoziția dumneavoastră pentru a
dezvolta cât mai multe activități pe care le considerați necesare pentru a facilita tranziția
dintre cele două președinții.
În această privință, am solicitat deja secretarului nostru general să vă contacteze pentru a
aduce la cunoștința dumneavoastră și a personalului dumneavoastră evoluția activităților
AICESIS în lunile următoare.
Reiterându-mi felicitările și urările de succes în viitoarea dumneavoastră președinție, vă
rog să primiți salutul meu cordial.
Iacob Baciu
Președinte

Excelenței Sale,
Domnului Charles Koffi DIBY
Președintele Consiliului Economic, Social, de Mediu și Cultural al
Republicii Coasta de Fildeș
Domnule Președinte, dragă frate,
În primul rând, aș dori să spun că este întotdeauna o plăcere pentru mine să discut cu dumneavoastră
aspecte legate de activitatea AICESIS. În acest caz, aș dori să mă refer la problemele menționate
în scrisoarea dumneavoastră cu privire la reînnoirea site-ului web, la biroul virtual și la planul de
comunicare.
După cum știm cu toții, acestea sunt problemele cărora li s-a acordat cea mai mare atenție în
dezbaterile Consiliului de Administrație din Curaçao. În urma acestor dezbateri, a apărut un
consens privind promovarea acestor dosare în lunile care au urmat consiliului menționat.
În opinia mea, și cred că și dumneavoastră veți împărtăși acest lucru, între aceste trei subiecte,
deși fiecare are propriul profil, există o relație pe care am putea să o numim instrument. Mai exact,
site-ul web reînnoit și, într-o măsură mai mică, biroul virtual sunt instrumente foarte importante
pentru implementarea unei strategii de comunicare.
Din acest motiv, consider că implementarea finală a planului de comunicare va fi realizată mai
eficient de îndată ce posibilitățile de utilizare ca instrumente de comunicare ale site-ului și ale
biroului virtual vor fi cunoscute în practică.
Dacă insistăm asupra caracterului literal al deciziilor adoptate în Curaçao, elaborarea planului de
comunicare de către SG ar trebui să aibă loc înainte de finalizarea procedurii complexe prevăzute
în Curaçao pentru externalizarea site-ului web și a biroului virtual și executarea ulterioară a
contractelor. Și totuși, așa cum tocmai am văzut, versiunea finală și completă a planului de
comunicare ar trebui să țină seama de posibilitățile oferite de aceste noi instrumente de comunicare.
Din acest motiv, voi da instrucțiuni SG, astfel încât, în contextul mandatului primit cu privire
la elaborarea planului de comunicare, el să țină cont în special de utilizarea noului site web și a
biroului virtual. Astfel, documentul pe care trebuie să îl elaboreze pentru a se conforma deciziilor
din Curaçao nu este închis sau definitiv atâta timp cât experiența practică a implementării acestor
noi instrumente de comunicare continuă să fie utilizată.
În consecință, etapele pe care ar trebui să le parcurgă dosarele discutate ar putea fi următoarele:
odată finalizat procesul de selecție și transmitere a contractelor către o companie specializată, SG
ar urma să-i contacteze pe cei doi președinți, cel care încheie mandatul și cel care începe mandatul,
pentru a crea un grup de lucru care să gestioneze întregul proces de contact cu companiile pentru
a defini condiții și servicii specifice pentru site și biroul virtual.
Odată înființate aceste instrumente noi, vor fi analizate posibilitățile lor de utilizare în planul de
comunicare, pregătind astfel un document final care va fi prezentat Adunării Generale după ce va
fi preluată noua președinție.
Iacob Baciu,
Președinte

Stimați membri ai Consiliului de Administrație, dragi prieteni,

Sper că sunteți bine după reuniunea noastră din Curaçao.
Vă scriu referitor la un subiect discutat la această reuniune, și anume data următoarei
Adunări Generale. După cum știți, datele stabilite pentru această Adunare au fost 11, 12
și 13 septembrie. În Curaçao, am convenit, de asemenea, să se organizeze la București, cu
ocazia reuniunii Adunării Generale, și Conferința Internațională AICESIS-OIM.
Însă din motive invocate de OIM după reuniunea din Curaçao, OIM întâmpină dificultăți
serioase cu privire la organizarea conferinței în zilele prevăzute inițial și ne-a rugat să
modificăm aceste date.
Această președinție este conștientă de inconvenientele provocate de schimbarea datelor
stabilite inițial, dar recunoaște totodată importanța pe care o are pentru AICESIS
organizarea concomitentă a reuniunii Adunării Generale și a Conferinței AICESIS-OIM.
Pe scurt, organizarea concomitentă a celor două evenimente accentuează importanța lor
și facilitează, de asemenea, posibilitatea sprijinului reciproc.
Am discutat această chestiune cu cel care va prelua președinția AICESIS cu ocazia
următoarei reuniuni a Adunării Generale, dragul nostru prieten, președintele Koffi DIBY,
care a manifestat înțelegere față de rațiunile acestei schimbări. Astfel, datele când ar fi
posibilă organizarea concomitentă a Adunării noastre Generale și a Conferinței comune
cu OIM ar fi 9, 10 și 11 octombrie 2019.
Pe scurt, propunerea acestei modificări a datelor este cea pentru care vă solicit, în primul
rând, înțelegere, și, în al doilea rând, acordul pentru a putea comunica acest lucru tuturor
membrilor AICESIS cât mai repede posibil.
Vă mulțumesc anticipat.

Iacob Baciu,
Președinte

În atenția membrilor Consiliului de Administrație al AICESIS

În atenția membrilor Consiliului de Administrație al AICESIS

Stimați membri ai Consiliului de Administrație, dragi prieteni,
După cum cred că vă amintiți, recent v-am trimis o scrisoare în care v-am solicitat acordul
pentru modificarea datelor planificate pentru următoarea noastră Adunare Generală, care
va avea loc în zilele de 9, 10 și 11 octombrie ale acestui an.
În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru tonul pozitiv și constructiv al răspunsurilor
primite, care ne permite să realizăm această modificare a datelor, ce va fi comunicată în
zilele următoare tuturor membrilor AICESIS.
Aș dori, de asemenea, să menționez că apreciez comentariile pe care unii dintre
dumneavoastră le-ați făcut cu privire la problemele asociate acestor tipuri de decizii care
implică abaterea de la criteriile adoptate de consiliu.
Sunt conștient de aceste probleme, care sunt adesea legate de nevoia de a lua decizii între
ședințele noastre statutare.
După cum vă puteți aminti, am discutat acest subiect în cadrul reuniunii din Curaçao,
unde am decis ca secretarul general să pregătească un raport care să conțină propuneri
pentru soluționarea acestui tip de probleme.
Secretarul general v-a trimis acest raport în urmă cu câteva zile și cred că, pe baza
propunerilor dumneavoastră, vom putea progresa în îmbunătățirea procedurilor noastre
de lucru.
Vă rog să acceptați, dragi colegi, cele mai calde mulțumiri și salutul meu cordial.
Iacob Baciu,
Președinte

În atenția membrilor Consiliului de Administrație al AICESIS

În atenția Domnului Marcos Peña
Președintele Consiliului Economic și Social din Spania

Stimate Domnule Președinte, dragă prieten,

Îmi face o deosebită plăcere să vă transmit, în numele colegilor mei și în nume personal,
cele mai calde felicitări pentru întreaga activitate pe care ați desfășurat-o în calitate de
președinte al Consiliului Economic și Social din Spania.
Sub președinția dumneavoastră remarcabilă, consiliul spaniol a fost un promotor al
dialogului social și civil, iar contribuția sa la bunele relații între CES-uri a reprezentat un
mare avantaj pentru AICESIS.
Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru angajamentul dumneavoastră
și pentru munca dedicată și vă doresc multă sănătate și tot ce este mai bun în noua etapă
a vieții.

Toate cele bune,
Iacob Baciu
Președinte al Consiliului Economic și Social din România
Președinte AICESIS

Stimată Doamnă Președintă, Stimate Domnule Președinte,

După cum ați putut vedea în Rezumatul deciziilor adoptate la ultima reuniune a Consiliului
de Administrație al AICESIS (martie 2019, Curaçao), s-a convenit organizarea Adunării
Generale AICESIS și a Conferinței internaționale comune AICESIS-OIM în zilele de 1112-13 septembrie 2019 la București (România).
OIM ne-a informat că, întrucât aceste date au fost deja rezervate pentru reuniunea
propriului Consiliu de Administrație, ar fi dificil pentru OIM să aloce resursele umane și
financiare pentru organizarea conferinței internaționale la data deja convenită.
În aceste condiții și după o lungă serie de consultări cu viitoarea președinție AICESIS și cu
toți membrii consiliului care au salutat pozitiv vestea, s-a convenit amânarea desfășurării
acestor evenimente pentru zilele de 9-10-11 octombrie 2019, la București (România).
Aceste reuniuni, care se anunță foarte promițătoare, vor constitui și ocazia, pe lângă studiul
unor subiecte importante pentru lucrările și viitorul AICESIS, de a reînnoi organismele
de conducere ale AICESIS și de a adopta raportul pe tema președinției actuale, și anume
revoluția digitală.
Prin urmare, ne bazăm pe o puternică mobilizare din partea dumneavoastră.
Secretariatul General al AICESIS vă va trimite, foarte curând, invitațiile și toate documentele
necesare pentru buna desfășurare a dezbaterilor noastre și a șederii dumneavoastră la
București.
În speranța de a vă vedea pe toți la București, vă rog să primiți, stimată Doamnă Președintă,
stimate Domnule Președinte, asigurarea înaltei mele considerații.

Președinte AICESIS
Iacob BACIU

În atenția președinților instituțiilor membre ale AICESIS

Excelenței Sale,
Domnului Charles Koffi DIBY
Președintele Consiliului Economic, Social, de Mediu și Cultural al
Republicii Coasta de Fildeș
Domnule Președinte, dragă frate,
În primul rând, aș dori să spun că este întotdeauna o plăcere pentru mine să discut cu
dumneavoastră aspecte legate de activitatea AICESIS. În acest caz, aș dori să mă refer la
problemele menționate în scrisoarea dumneavoastră cu privire la reînnoirea site-ului web,
la biroul virtual și la planul de comunicare.
După cum știm cu toții, acestea sunt problemele cărora li s-a acordat cea mai mare atenție
în dezbaterile Consiliului de Administrație din Curaçao. În urma acestor dezbateri, a
apărut un consens privind promovarea acestor dosare în lunile care au urmat consiliului
menționat.
În opinia mea, și cred că și dumneavoastră veți împărtăși acest lucru, între aceste trei
subiecte, deși fiecare are propriul profil, există o relație pe care am putea să o numim
instrument. Mai exact, site-ul web reînnoit și, într-o măsură mai mică, biroul virtual sunt
instrumente foarte importante pentru implementarea unei strategii de comunicare.
Din acest motiv, consider că implementarea finală a planului de comunicare va fi realizată
mai eficient de îndată ce posibilitățile de utilizare ca instrumente de comunicare ale siteului și ale biroului virtual vor fi cunoscute în practică.
Dacă insistăm asupra caracterului literal al deciziilor adoptate în Curaçao, elaborarea
planului de comunicare de către SG ar trebui să aibă loc înainte de finalizarea procedurii
complexe prevăzute în Curaçao pentru externalizarea site-ului web și a biroului virtual și
executarea ulterioară a contractelor. Și totuși, așa cum tocmai am văzut, versiunea finală
și completă a planului de comunicare ar trebui să țină seama de posibilitățile oferite de
aceste noi instrumente de comunicare.
Din acest motiv, voi da instrucțiuni SG, astfel încât, în contextul mandatului primit cu
privire la elaborarea planului de comunicare, el să țină cont în special de utilizarea noului
site web și a biroului virtual. Astfel, documentul pe care trebuie să îl elaboreze pentru a
se conforma deciziilor din Curaçao nu este închis sau definitiv atâta timp cât experiența
practică a implementării acestor noi instrumente de comunicare continuă să fie utilizată.
În consecință, etapele pe care ar trebui să le parcurgă dosarele discutate ar putea fi
următoarele: odată finalizat procesul de selecție și transmitere a contractelor către o
companie specializată, SG ar urma să-i contacteze pe cei doi președinți, cel care încheie
mandatul și cel care începe mandatul, pentru a crea un grup de lucru care să gestioneze
întregul proces de contact cu companiile pentru a defini condiții și servicii specifice pentru
site și biroul virtual.
Odată înființate aceste instrumente noi, vor fi analizate posibilitățile lor de utilizare în
planul de comunicare, pregătind astfel un document final care va fi prezentat Adunării
Generale după ce va fi preluată noua președinție.
Iacob Baciu,
Președinte

Excelenței sale, Doamna Inga Rhonda King
Președinte ECOSOC
Excelență,
Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare
(AICESIS) a fost înființată la 1 iulie 1999 la Port Louis, în Mauritius. AICESIS s-a dezvoltat
rapid. În componența sa inițială, Asociația a avut 24 de membri efectivi și 3 asociați. În
2019, AICESIS are în componența sa peste 60 de țări din Africa, Asia, Europa și America
Latină. Din 2001, AICESIS, prin decizia 318 a ECOSOC, a obținut statutul de observator
la reuniunile ECOSOC.
În calitate de președinte AICESIS, sunt onorat să vă informez că delegația AICESIS va
participa anul acesta la Forumul politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă (HLPF) și
la Segmentul la nivel înalt (HLS) al ECOSOC, în perioada 9-19 iulie 2019 la sediul ONU.
În numele delegației, aș dori să vă întâlnesc pentru a vă oferi informații mai relevante în
legătură cu activitățile asociației noastre și pentru a examina modalitățile de aprofundare
a colaborării noastre cu ECOSOC.
Temele de lucru ale AICESIS, începând din anul 2000, arată faptul că AICESIS împărtășește
interese comune cu cele ale ECOSOC. Caracterul comun al obiectivelor și activităților
AICESIS și ECOSOC este inerent scopului nostru comun și obiectivelor declarate.
AICESIS și organismele sale subsidiare sunt deja dedicate punerii în aplicare a Agendei
2030 pentru dezvoltare durabilă. AICESIS a promovat intens progresul și implementarea
ODD în rândul propriilor membri. (Consultați nota anexată pentru mai multe informații.)
Reprezentanta noastră permanentă la New York, doamna Hanifa Mezoui, va contacta
biroul dumneavoastră pentru a afla disponibilitatea și detaliile acestei întâlniri.
Sunt profund convins că o astfel de colaborare va fi reciproc benefică.
Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.
Cu deosebită stimă,
Iacob Baciu
Președinte

În atenția
Doamnei Maria-Francesca Spatolisano, Secretar general adjunct
pentru coordonarea politicilor și afacerilor interagenții
Departamentul de Afaceri Economice și Sociale (DESA)
Stimată doamnă Spatolisano,
Am plăcerea și onoarea de a mă adresa dumneavoastră în calitate de președinte al Asociației
Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS). În primul
rând, doresc să vă mulțumesc pentru că i-ați primit pe membrii delegației AICESIS, care v-au
vizitat cu ocazia participării la activitățile Segmentului la nivel înalt ECOSOC.
Membrii delegației AICESIS, domnul Gonzalez de Leña, secretar general, doamna Mezoui,
reprezentant permanent al AICESIS la ECOSOC, și domnul Menann, reprezentant al CESului din Coasta de Fildeș (care va deține următoarea președinție a Asociației noastre), miau adus la cunoștință că această întâlnire a fost una foarte fructuoasă, în special deoarece
le-a permis să vă ofere informații despre activitățile AICESIS legate de ODD. Întâlnirea a
confirmat existența unei convergențe importante a intereselor organizațiilor noastre în ceea ce
privește subiectele și abordările, deschizând astfel perspective de colaborare cu departamentul
dumneavoastră și, mai general, cu ECOSOC.
Prin urmare, aș dori să vă mulțumesc pentru căldura cu care ați întâmpinat delegația noastră
și, în special, pentru interesul pe care l-ați arătat pentru activitățile AICESIS. Și, în acest sens,
vreau să vă informez că, în zilele de 9 și 10 octombrie, va avea loc la București reuniunea
Adunării Generale AICESIS, care va dezbate, printre alte chestiuni, și raportul pe tema
principală a președinției României ce se concentrează pe problema economiei digitale și a
efectelor sale socio-economice. După încheierea reuniunii AG, în după-amiaza zilei de 10 și
în ziua de 11 octombrie, va avea loc Conferința comună AICESIS-ILO, în cadrul căreia se va
face un schimb de experiențe referitor la viitorul muncii și la digitalizare.
Considerăm că prezența dumneavoastră la aceste evenimente, la care vor participa
reprezentanți ai consiliilor economice și sociale din întreaga lume, ar fi o ocazie excelentă
pentru a vă familiariza cu activitățile Asociației noastre și, în general, pentru a cunoaște
mai îndeaproape activitatea consiliilor noastre, ca instituții de dialog social. În același timp,
participarea dumneavoastră la aceste reuniuni ar permite Asociației noastre și consiliilor care
o alcătuiesc să înțeleagă mai bine sarcinile departamentului dumneavoastră în ceea ce privește
problemele de mare interes pentru AICESIS.
De aceea, suntem foarte onorați să vă invităm să participați la lucrările următoarei noastre
Adunări Generale. Cheltuielile de călătorie și cazare vor fi acoperite de AICESIS și, desigur,
rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice clarificare cu privire la aceste probleme.
Secretarul general al AICESIS și reprezentantul nostru permanent vă vor oferi toate informațiile
pe care le considerați necesare.
Aștept cu nerăbdare să ne întâlnim la București.
Cu stimă,
Iacob Baciu
Președinte AICESIS

ASOCIAȚIA INTERNAŢIONALĂ A CONSILIILOR ECONOMICE ŞI SOCIALE
ȘI INSTITUŢIILOR SIMILARE
(AICESIS)

STATUT

Adoptat de către Adunarea Generală
reunită la Rio de Janeiro (Brazilia),
15 iunie 2012
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Articolul 1. Denumire
Consiliile economice şi sociale şi instituţiile similare existente în lume creează o
„Asociaţie Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare”
(AICESIS), denumită în cele ce urmează „Asociaţia”.
Articolul 2. Sediu şi Secretariat General
2.1. Sediul social al Asociaţiei se stabileşte la Haga, în Olanda.
2.2. Secretariatul General al Asociaţiei se stabileşte în țara și orașul alese de către Consiliul
de Administrație.
Articolul 3. Obiectiv
Asociaţia urmăreşte, respectând integral independenţa fiecăruia din membrii săi,
favorizarea şi promovarea dialogului şi a schimburilor dintre membrii săi şi, mai general,
încurajarea dialogului dintre partenerii economici şi sociali în lume.
Asociaţia îşi propune să încurajeze crearea CES-urilor în statele în care acestea nu
există şi să contribuie, prin schimbul de lucrări şi organizarea de întâlniri, la prosperitatea
şi la dezvoltarea economică a popoarelor, şi la naşterea, în spiritul respectului reciproc şi al
păcii, a societăţilor civile democratice, în conformitate cu principiile Naţiunilor Unite şi ale
declaraţiei universale a Drepturilor Omului şi cu principiile şi drepturile fundamentale ale
muncii aprobate de toţi membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Articolul 4. Membri ordinari, membri asociaţi şi membri observatori
• Asociația este alcătuită din membri ordinari care au drept de vot și membri asociați
care au un rol consultativ.
• Adunarea Generală poate numi observatori. Observatorii dispun de drepturi, așa cum
sunt acestea prevăzute de către Adunarea Generală.
• Consiliile economice și sociale și instituțiile similare pot adera în calitate de membri
ordinari în măsura în care sunt autonome, dispun de autoritate pe plan național, care
le este conferită prin Constituție, printr-o lege, decret sau prin orice altă modalitate
de recunoaștere a puterilor publice, și constituie o reprezentare fiabilă a intereselor
economice și sociale.
În absența unor asemenea instituții pe plan național, una sau mai multe instituții
regionale pot fi acceptate în calitate de membri observatori.
În cazul în care o țară are mai mult de un consiliul economic și social sau o instituție
similară, ansamblul acestor consilii reprezintă, la reuniuni, o singură delegație cu un
singur vot.
• Dacă un consiliu economic și social sau o instituție similară nu are personalitate
juridică, Președintele organului director al consiliului economic și social sau al
instituției similare în cauză poate fi admis ca membru ordinar, în calitatea sa de
Președinte.
• Admiterea unui nou membru trebuie să fie decisă de Adunarea Generală în
conformitate cu obiectivul Asociației, menționat în articolul 3.
• Adunarea Generală se pronunță, de asemenea, asupra admiterii membrilor asociați.
• În principiu, organizațiile continentale sau supranaționale sunt admise ca membri
asociați. La solicitarea lor, ele pot deveni membri ordinari. Dacă în aceste organizații
figurează consilii naționale, acestea trebuie să fie, de asemenea, membre ale Asociației.
Adunarea Generală poate, de asemenea, să admită ca membru asociat orice instituție
internațională similară care face această solicitare.
• Sunt considerați membri, conform prezentului statut, membrii ordinari și membrii
asociați, dacă nu se specifică în mod clar contrariul. Toți membrii ordinari și membrii
asociați pot participa la activitățile Asociației.
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Articolul 5. Organe interne
Asociaţia este constituită din patru organe:
a) Adunare Generală
b) Consiliu de Administrație
c) Preşedinte
d) Secretariat General
Articolul 6. Adunarea Generală
6.1. Adunarea generală se reuneşte cel puţin o dată pe an. De asemenea, o adunare
generală poate fi convocată ori de câte ori Preşedintele apreciază acest lucru ca fiind
necesar sau când un număr de membri efectivi, ce reprezintă 10 % din voturile de
care dispune totalitatea membrilor efectivi cu drept de vot, solicită acest lucru în scris
Consiliului de administraţie, indicând punctele ce urmează a fi înscrise pe ordinea de
zi.
6.2. Adunarea Generală este convocată de către Secretarul General la iniţiativa Consiliului
de Administraţie, prin scrisori adresate membrilor cu cel puţin 30 de zile înainte,
nefiind luate în considerare ziua convocării şi ziua reuniunii, şi fără a prejudicia
dispoziţiile articolului 18, paragraf 3.
Scrisoarea de convocare menţionează punctele de pe ordinea de zi.
6.3. Deciziile Adunării generale sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor exprimate,
dacă nu se prevede altfel. Voturile albe sau nule sunt considerate ca neexprimate.
Fiecare membru ordinar, cu condiţia ca el să nu fi fost suspendat, dispune de un vot.
Preşedintele decide asupra modului de efectuare a scrutinului. Totuşi, în cazul în care
unul dintre membrii prezenţi cu drept de vot solicită acest lucru, votarea privind
numirea, suspendarea sau demisia unor persoane se va face prin vot secret.
6.4. În cazul în care se votează numirea unei persoane şi nu se obţine o majoritate absolută
la primul tur de scrutin, se va trece la al doilea tur de scrutin liber.
Dacă, în continuare, nu se obţine o majoritate absolută, se va trece la un nou tur de
scrutin cu candidaţii care, la cel de-al doilea tur de scrutin liber, au obţinut cel mai
mare număr de voturi. Dacă în cazul aplicării dispoziţiei enunţate mai sus, rămân mai
mult de două persoane, se va trece la un scrutin intermediar între aceia care au obţinut
la cel de-al doilea vot liber cel mai mare număr de voturi, după acela care a obţinut
cel mai mare număr de voturi sau cel mai mare număr de voturi minus unul. Dacă un
scrutin intermediar sau un nou scrutin nu se finalizează cu o decizie din cauza unei
împărţiri egale a voturilor, Consiliul de administraţie este acela care decide.
6.5. În caz de repartizare egală a voturilor pentru alte probleme în afara numirii unor
persoane, nu se ia nici o decizie.
6.6. Membrii asociaţi au dreptul să asiste la reuniunile Adunării Generale şi să ia cuvântul,
dar nu au drept de vot.
6.7. Membrii pot delega o persoană care să îi reprezinte la o reuniune, aceasta fiind numai
un alt membru al Asociaţiei, mandatat în scris. Un membru nu poate deţine mai mult
de un mandat de reprezentare.
6.8. Adunarea generală este prezidată de preşedintele Consiliului de Administraţie. In
absenţa Preşedintelui, Adunarea Generală îşi alege un Preşedinte. Secretarul general
sau, în absenţa sa, un Secretar general adjunct, redactează procesul-verbal.
Procesul-verbal este fie aprobat şi semnat de către Preşedinte şi de către persoana care
redactează procesul verbal al reuniunii respective, fie aprobat de Adunarea generală
următoare; în acest ultim caz, este semnat în vederea aprobării de către preşedinte şi
de către persoana care redactează procesul verbal al reuniunii următoare. Procesul
verbal este păstrat în registrul proceselor verbale ale Adunării generale.
6.9. Preşedintele Adunării generale este abilitat să autorizeze persoane care nu sunt
membri pentru a asista la reuniune sau la o parte a acesteia.
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6.10. Consiliul de Administrație poate decide ca fiecare membru să fie autorizat să urmărească
în mod direct lucrările Adunării Generale prin mijloace electronice de comunicare.
Consiliul de Administrație poate permite fiecărui membru să își exercite dreptul de
vot prin mijloace electronice de comunicare, fie personal, fie prin intermediul unui alt
membru aflat în posesia unei procuri scrise. În acest scop, membrul în cauză trebuie
să fie identificabil prin astfel de mijloace electronice de comunicare.
6.11. Consiliul de Administrație poate impune condiții privind utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare. Anunțul trebuie să specifice condițiile sau să indice
modalitatea în care acestea pot fi accesate.
6.12. În completarea paragrafelor 7 și 10, cerința formei scrise este, de asemenea, îndeplinită
în cazul în care mandatul a fost înregistrată electronic.
6.13. Consiliul de Administrație poate propune membrilor să adopte orice decizie pe care
aceștia ar putea să o adopte în cadrul unei reuniuni, fără a organiza o întâlnire, cu excepția cazului în care este inacceptabil să li se dea această posibilitate, aceasta nefiind
nici rezonabilă, nici justificată.
O decizie adoptată este valabilă numai în cazul în care majoritatea membrilor cu drept
de vot au votat în scris sau prin intermediul unei comunicări electronice lizibile și reproductibile în favoarea propunerii în cauză, cu condiția ca deciziile menționate la articolul
18, paragraful 1, să necesite o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot.
Acești membri aduc apoi la cunoștința Consiliului de Administrație decizia astfel
adoptată.
6.14. Orice decizie menționată la paragraful 13 este înregistrată în procesul-verbal al
Adunării Generale de către un membru al Consiliului de Administrație; la următoarea
Adunare Generală, această secțiune este citită de către persoana care prezidează
ședința. În plus, documentele care dovedesc adoptarea acestei decizii sunt păstrate în
evidența procesului-verbal al Adunării Generale; de îndată ce se adoptă decizia, toți
membrii sunt informați în legătură cu aceasta.
Articolul 7. Consiliul de Administraţie – Structură, alcătuire și rol
7.1. Asociaţia este administrată de Consiliul de Administraţie.
7.2. Consiliul de Administraţie este alcătuit din zece membri, cel puţin, şi din 15 membri,
cel mult. Membrii Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi în mod obligatoriu
dintre membrii ordinari ai Asociaţiei.
7.3. Adunarea Generală numeşte membrii Consiliului de Administraţie. Aceasta ţine
cont de necesitatea unei alcătuiri echilibrate a Consiliului de Administraţie, luând în
considerare repartizarea geografică. Consiliul de administrație se compune din:
• doi reprezentanți pentru America Latină și Caraibe;
• cinci reprezentanți pentru Africa;
• cinci reprezentanți pentru Europa;
• trei reprezentanți pentru Asia, Eurasia și Orientul Mijlociu.
La fiecare doi ani, reprezentarea zonelor geografice în cadrul Consiliului de
Administrație este analizată în raport cu criteriile stabilite mai jos.
Având în vedere că America Latină și Caraibe și Asia, Eurasia și Orientul Mijlociu
dispun, respectiv, de cel puțin șase consilii, numărul de reprezentanți în Consiliul de
Administrație pentru continent este crescut la trei.
O creștere a numărului de reprezentanți, așa cum este descrisă mai sus, are ca rezultat
o reducere corespunzătoare a reprezentanților pentru Africa și Europa, numărul de
reprezentanți pentru aceste două continente trebuind să fie de cel puțin trei.
Adunarea Generală este autorizată să decidă - în cazuri specifice și în general – dacă
componența Consiliului de Administrație diferă de compoziția prevăzută la articolul
7, paragraful 3.
7.4. Dacă Adunarea Generală trebuie să numească un administrator, Consiliul de
Administraţie va propune candidatul sau candidaţii pentru această funcţie.
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7.5. Preşedintele organului director al Consiliului economic şi social sau al instituţiei
similare însărcinat cu organizarea următoarei Conferinţe internaţionale la care se face
referinţă la articolul 13 este membru al Consiliului de Administraţie în virtutea calităţii
pe care o exercită. De asemenea, el este şi preşedintele Consiliului de Administraţie.
7.6. Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie încetează la data Conferinţei
internaţionale care urmează după numirea lor în funcţie.
7.7. Activităţile diverşilor administratori sunt definite în regulamentul intern.
7.8. Consiliul de Administrație poate să funcţioneze și în cazul existenţei unor posturi
vacante de administratori, dar va trebui să fie recompletat în cursul Adunării Generale
următoare.
7.9. Secretarul General sau unul dintre Secretarii generali adjuncţi ocupă postul de
secretar al Consiliului de Administraţie.
7.10. Membrii asociați menționați la articolul 4, paragraful 7, pot participa la discuțiile din
cadrul Consiliului de Administrație, dar nu au drept de vot.
Articolul 8. Preşedintele
8.1. Președinția Asociației internaționale va alterna la fiecare doi ani între continente,
după cum se definește la articolul 7.3.
8.2. Membrii Asociației care se află pe continentul care asigură Președinția vor propune ca
Președinte al Asociației internaționale Președintele CES sau al Instituției similare care
a ales (aleasă) pentru a organiza reuniunea internațională bianuală.
8.3. Preşedintele reprezintă Asociaţia internaţională şi deţine puterile ce îi sunt atribuite
prin Statut.
8.4. Preşedintele Asociaţiei internaţionale este membru al Consiliului de Administraţie.
8.5. Preşedintele asigură preşedinţia Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale.
Articolul 9. Consiliul de Administraţie - Procedură
9.1. Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de câte ori Preşedintele sau alţi doi
administratori consideră că este necesar. Administratorii sunt convocaţi la reuniune
de către Secretarul general, printr-o scrisoare de convocare în care se menţionează
ordinea de zi, într-un interval de cel puţin 30 de zile, ziua convocării şi aceea a
reuniunii nefiind luate în considerare la calculul termenului de convocare prescris.
În cazuri de urgență, lăsate la latitudinea Președintelui, acesta poate renunța cu
procedură și la perioada de convocare de mai sus.
9.2. Consiliul de Administraţie ia hotărâri prin majoritatea absolută a voturilor exprimate.
El nu poate lua decizii decât dacă numărul administratorilor prezenţi sau reprezentaţi
la reuniune este cel puţin egal cu primul număr întreg mai mare de jumătate din
numărul administratorilor fixat de Adunarea Generală. Nu se ia nici o decizie în caz
de vot egal.
9.3. Fiecare administrator dispune de un vot, voturile albe sau nule sunt considerate ca
nefiind exprimate.
9.4. Procesul - verbal este semnat de preşedintele şi secretarul reuniunii respective şi
aprobat de Consiliul de Administraţie.
9.5. De asemenea, Consiliul de Administrație poate adopta rezoluții fără a organiza o
reuniune, cu condiția ca aceste decizii să fie adoptate în scris sau prin mijloace de
comunicare electronice lizibile și reproductibile, și toți administratorii să se fi exprimat
în favoarea propunerii în cauză.
Articolul 10. Reprezentare
10.1. Asociaţia este reprezentată de către Preşedinte sau de către un membru din Consiliul
de Administraţie, mandatat de preşedinte.
10.2. Sub rezerva aprobării date de Adunarea Generală, Consiliul de Administraţie
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are puterea de a decide încheierea unor contracte pentru dobândirea, cedarea sau
ipotecarea bunurilor înmatriculate precum şi încheierea de contracte prin care
Asociaţia este garantul sau se angajează ca codebitor solidar, îşi asumă răspunderea
pentru un terţ, se angajează cu titlu de garanţie pentru datoria altcuiva.
În lipsa aprobării Adunării generale, Consiliul de Administraţie nu este abilitat să
reprezinte Asociaţia pentru încheierea acestor acte juridice.
Articolul 11
În conformitate cu dispoziţiile articolului 18, funcţiile administratorului încetează:
a) prin demisie sau în cazul în care este împiedicat să îşi exercite permanent
funcţiile ;
b) dacă mandatul nu este reînnoit, în conformitate cu articolul 7, paragraful 6.
Articolul 12. Secretariatul General
12.1. Secretariatul General este alcătuit dintr-un Secretar General şi Secretari Generali
adjuncţi. Secretarul general este numit de către Consiliul de Administraţie şi poate fi
suspendat sau revocat tot de către acesta.
12.2. Fără a aduce prejudicii paragrafului precedent, Secretarul general este numit pentru o
perioadă de patru ani, ce poate fi reînnoită.
12.3. Sarcinile Secretarului general sunt cele care îi sunt atribuite prin prezentul statut, așa
cum sunt ele definite în regulamentul intern, și cele care îi sunt atribuite de către
Consiliul de Administrație. Secretarul general este responsabil cu implementarea și
urmărirea deciziilor Consiliului de Administrație, în cooperare cu Secretarii generali
adjuncți.
12.4. Secretarul general este responsabil cu administrarea zilnică a Asociației și o reprezintă
în măsura care îi revine în calitate de mandatat.
12.5. Secretarul general primește o remunerație sub formă de alocație din partea Asociației,
care îi rambursează și cheltuielile pe care acesta le face pentru Asociație, atâta timp cât
Consiliul de Administrație nu decide altfel.
12.6. Fără a aduce prejudicii paragrafului 1, Secretarii generali adjuncți sunt numiți de
către Consiliul de Administrație pentru o perioadă de doi ani, ce poate fi reînnoită,
fiind acceptat faptul că cel puțin un Secretar general adjunct este numit pentru fiecare
continent.
12.7. Secretarii generali adjuncți primesc o remunerație din partea Consiliului căruia îi
aparțin. Cheltuielile lor de transport și rambursarea cheltuielilor lor de cazare pot
fi asumate de către Asociație dacă aceștia se deplasează la solicitarea Secretarului
general sau a Președintelui.
12.8. Secretarii generali adjuncți pot fi suspendați sau revocați de către Consiliul de
Administrație.
Articolul 13. Conferinţa internaţională
13.1. După consultarea cu membrii efectivi, Adunarea generală sau, în lipsa acesteia,
Consiliul de Administraţie, desemnează un Consiliu economic şi social sau o instituţie
similară, membru efectiv, în vederea organizării, din doi în doi ani, cu ajutorul
Secretariatului general, a unei Conferinţe internaţionale.
13.2. La Conferinţa internaţională sunt invitaţi membrii; ei îşi alcătuiesc structura
delegaţiei. Consiliul de Administraţie poate invita şi alte persoane a căror prezenţă
este considerată oportună.
Articolul 14. Obligaţii ale membrilor
14.1. Membrii sunt obligaţi:
a) să respecte dispoziţiile prevăzute în statut, în regulamentul de organizare şi
funcţionare şi în deciziile Asociaţiei;
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b) să furnizeze Consiliului de Administraţie datele pe care acesta le consideră necesare
pentru buna executare a sarcinilor ce revin Asociaţiei.
14.2. Membrii ordinari sunt obligaţi să plătească o cotizaţie anuală, stabilită în conformitate
cu articolul 15, paragraful 2.
Articolul 15. Aspecte financiare, exerciţiu social, bilanţ şi cont de profit şi pierderi
15.1. Fondurile financiare ale Asociaţiei provin din cotizaţii, subvenţii, donaţii, moşteniri,
legate şi alte active.
15.2. Valoarea cotizaţiei se fixează de către Adunarea generală, la fiecare doi ani. Ea poate fi
ajustată în orice moment, temporar, de către Consiliul de Administrație, cu condiția ca
această ajustare să fie anulată în cazul în care nu este aprobată la următoarea reuniune
a Adunării Generale.
15.3. Exerciţiul social şi exerciţiul contabil coincid cu anul calendaristic.
15.4. În cele şase luni care urmează după încheierea exerciţiului contabil şi dacă nu există
o prelungire a acestui termen făcută de Adunarea Generală anuală, Consiliul de
Administraţie îi prezintă acesteia un raport asupra situaţiei Asociaţiei şi a politicii
întreprinse. El supune aprobării Adunării generale bilanţul şi contul de profit
şi pierderi, însoţite de un comentariu. Aceste documente sunt semnate de către
administratori. Dacă este cazul, se menţionează absenţa motivată a semnăturii unuia
sau a mai multora dintre aceştia. Cu excepţia situaţiei în care aceasta nu se acordă,
aprobarea Adunării generale referitoare la documentele din acest paragraf descarcă
Consiliul de Administraţie de gestiune.
15.5. În conformitate cu directivele Consiliului de Administraţie, Secretarul General este
însărcinat cu gestionarea patrimoniului Asociaţiei. El este obligat să întocmească
note în legătură cu situaţia patrimoniului Asociaţiei, ce permit oricând cunoaşterea
drepturilor şi obligaţiilor.
15.6. Consiliul de Administraţie este obligat să păstreze timp de şapte ani documentele
menţionate la paragrafele 4 şi 5 ale prezentului articol.
Articolul 16. Aspecte financiare (continuare)
16.1. Dacă fiabilitatea documentelor menţionate la articolul 15, paragraful 4 nu constituie
obiectul unei declaraţii contabile prezentată Adunării generale aşa cum se stipulează
la articolul 393, primul alineat din volumul 2 din Codul civil, Adunarea generală
numeşte anual o Comisie formată din cel puţin doi membri efectivi care nu fac
parte din Consiliul de Administraţie. Comisia examinează documentele Consiliului
de Administraţie menţionate la articolul 15, paragraful 4, şi întocmeşte un raport
către Adunarea generală anuală. Dacă această verificare necesită cunoştinţe speciale,
Comisia poate, pe cheltuiala Asociaţiei, să beneficieze de asistenţa unuia sau a mai
multor experţi.
16.2. Aşa cum se stipulează la articolul 393, primul alineat din volumul 2 din Codul
civil, Adunarea generală poate însărcina un contabil cu verificarea documentelor
menţionate la articolul 15, paragraf 4, în conformitate cu dispoziţiile articolului 393,
alineat trei din volumul 2 al Codului civil.
Adunarea generală poate, oricând, să îl descarce pe contabil de această misiune.
Certificatul scris elaborat de auditor în urma auditului său este prezentat Adunării
Generale, iar raportul care cuprinde concluziile sale este adresat Consiliului de
Administrație.
Auditorul poate fi invitat să participe la Adunarea Generală pentru a aborda
problemele ridicate în cadrul acesteia.
16.3. Un proiect de buget este supus Consiliului de Administrație de către Secretariatul
general. Consiliul de Administrație îl transmite membrilor săi pentru aprobare.
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Secretarul General își asumă responsabilitatea pentru punerea în aplicare a acestuia,
sub supravegherea Președintelui Asociației.
16.4. În general, acest buget acoperă funcționarea Secretariatului General și punerea în
aplicare a programelor alese de către Consiliul de Administrație.
Articolul 17. Regulament intern
Dispoziţii mai detaliate sunt consemnate într-un regulament intern pe care Adunarea
Generală îl elaborează şi îl amendează la propunerea Consiliului de Administraţie.
Orice clauză din regulamentul intern care este în contradicție cu prezentul statut este
nulă.
Articolul 18. Decizii speciale
18.1. O decizie referitoare la suspendarea sau revocarea unui administrator, la aducerea
unor modificări în Statut sau chiar la dizolvarea Asociaţiei nu poate fi luată de
către Adunarea Generală decât cu majoritatea a cel puţin două treimi din voturile
exprimate în cadrul unei Adunări generale la care sunt prezenţi sau reprezentaţi cel
puţin jumătate din membrii cu drept de vot.
18.2. Dacă la Adunarea generală la care pe ordinea de zi figurează luarea unei decizii ca
aceea menționată în primul paragraf al articolului 18, sunt prezenți mai puţin de
jumătate din membrii cu drept de vot, se convoacă o nouă Adunare generală, care
trebuie să aibă loc în următoarele 60 de zile şi în cursul căreia se va putea lua o decizie
analogă propunerii înscrise în ordinea de zi a primei reuniuni cu o majoritate de cel
puţin două treimi din voturile exprimate, indiferent de numărul de membri prezenţi
sau reprezentaţi.
18.3. Convocarea Adunării generale în condiţiile menţionate la primul paragraf al
articolului 18 trebuie să se efectueze cu cel puţin 90 de zile înainte de ziua fixată
pentru această reuniune.
18.4. În cazul în care se convoacă o reuniune pentru examinarea unei propuneri de
modificare a statutului sau a regulamentului intern, se recomandă asigurarea faptului
că această convocare este însoțită de un document care să reia formularea exactă
din propunere. Formularea va fi, de asemenea, comunicată în adresa de convocare a
reuniunii.
18.5. Modificările din statut intră în vigoare din momentul notificării acestora; orice
persoană mandatată în acest scop de către Consiliul de Administraţie este abilitată să
întocmească actul respectiv.
Articolul 19. Dizolvarea Asociaţiei
19.1. Asociaţia se dizolvă:
a) printr-o decizie aferentă a Adunării generale, în conformitate cu articolul 18;
b) prin declaraţia de faliment, urmare fie a declarării stării de faliment datorată
insuficienţei activelor, fie a stării de insolvabilitate;
c) de către instanţa juridică, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) ca o consecinţă a absenţei totale a membrilor.
19.2. În caz de dizolvare în condiţiile alineatului a) din paragraful 1 de mai sus, membrii
Consiliului de Administraţie al Asociaţiei sunt însărcinați cu lichidarea acesteia, cu
condiţia ca decizia de dizolvare să nu prevadă altceva.
19.3. Dacă Asociaţia se dizolvă datorită absenţei tuturor membrilor, tribunalul numeşte
lichidatorii, la cererea părţilor interesate sau la cererea Ministerului public.
19.4. Adunarea Generală decide asupra destinaţiei unui eventual sold excedentar.
19.5. Persoanele desemnate în acest scop de către lichidatori păstrează registrele şi
documentele Asociaţiei pentru o perioadă de şapte ani de la data lichidării.

148

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ADUNAREA GENERALĂ / CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ OIM-AICESIS-CES ROMÂNIA
BUCUREȘTI, ROMÂNIA, 9 – 11 OCTOMBRIE 2019

ASOCIAȚIA INTERNAŢIONALĂ A CONSILIILOR ECONOMICE ŞI SOCIALE
ȘI INSTITUŢIILOR SIMILARE
(AICESIS)

REGULAMENT
INTERN

Adoptat de către Adunarea Generală
reunită la Rio de Janeiro (Brazilia),
15 iunie 2012
149

PREȘEDINȚIA AICESIS 2017-2019

Preambul
Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor
Similare a fost înființată la 1 iulie 1999 („Asociația”). Principiile și obiectivele
principale ale Asociației sunt stabilite în articolul 3 din Statutul său.
1.

General

1.1. În conformitate cu articolul 17 din Statutul Asociației, prevederi mai detaliate
sunt consemnate într-un regulament intern. Prezentele prevederi interne
(numite „Regulament intern”) constituie sus-numitul regulament intern.
1.2. Termenii utilizați în actualul Regulament intern au semnificația care le este
atribuită în Statutul asociației, cu excepția cazului în care Regulamentul intern
face alte precizări explicite.
2.

Secretariatul General

2.1. Misiunea Secretarului General
Secretarul General conduce Secretariatul General, îl asistă pe Președinte și,
sub autoritatea Președintelui, implementează deciziile adoptate de Consiliul
de Administrație, elaborează politici și rapoarte financiare; în special, el/ea
pregătește un plan de dezvoltare pe termen mediu pentru asociație („Planul de
dezvoltare”), pregătește bugetul și îl administrează și organizează, împreună
cu consiliile-gazdă, reuniuni extraordinare și statutare, și, de asemenea, se
ocupă de relațiile cu alte organizații, sub autoritatea Președintelui.
2.2. Misiunea Secretariatului General
2.2.1. Secretariatul General este alcătuit din personal plătit direct de Asociație.
Sediul, mijloacele de transport locale și serviciile de telecomunicații vor fi
oferite de Asociație.
2.2.2. În ce privește chestiunile de funcționare, Secretarul General este împuternicit
să angajeze Asociația în diverse activități până la suma de 10.000 de euro.
Pentru sume mai mari, este necesară aprobarea prealabilă a Președintelui.
3.

Câștiguri
Secretarul General:
a) solicită contribuții obișnuite și contribuții de susținere și face rapoarte pe
care le prezintă în mod regulat Consiliului de Administrație și Adunării
Generale, cu privire la contribuțiile membrilor;
b) pregătește dosarele pentru solicitarea subsidiilor, atunci când este necesar;
c) examinează toate formele de ajutor, în numerar sau în natură.
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4.

Cheltuieli

4.1. Secretarul General reglementează cheltuielile curente:
a) plata personalului Secretariatului General;
b) costurile asigurărilor sociale;
c) traduceri;
d) interpretare;
e) transport;
f) diurnele sau costurile de cazare.
4.2. Secretarul General înregistrează zilnic cheltuielile și câștigurile și pregătește
raportul anual al veniturilor, care trebuie prezentat sub forma principalelor
categorii de cheltuieli și de câștiguri, și bilanțul. Pune la dispoziția auditorului
toate documentele.
4.3. Desigur, toți membrii Asociației au acces la toate documentele în orice moment.
4.4. Secretarul General elaborează un raport financiar care este prezentat în cadrul
unei reuniuni a Consiliului de Administrație, iar Consiliul de Administrație
prezintă anual acest raport Adunării Generale.
5.

Secretarii Generali adjuncți

5.1. Misiune
Secretarii Generali adjuncți participă la organizarea Secretariatului General și
asigură continuitatea inițiativelor adoptate de Președinte și Secretar General în
domeniile lor de autoritate.
Secretarii Generali adjuncți au autoritate asupra unei zone geografice, asupra
unei zone lingvistice sau asupra unui anumit domeniu care a justificat numirea
acestora. Ei pot fi, de asemenea, solicitați să înlocuiască Secretarul General în
misiunile sale în relațiile cu alte organizații și instituții.
5.2. Sarcini
Sarcinile Secretarilor Generali adjuncți, supravegheate de Președinte, și
îndeplinite în strânsă cooperare și deplină transparență cu Secretarul General,
sunt următoarele:
5.2.1. cooperarea strânsă cu Secretariatul General pentru a asigura atât pregătirea,
cât și buna desfășurare a reuniunilor statutare, care au loc sub conducerea
Președintelui, și a altor inițiative în care sunt implicați Asociația și Președintele
acesteia;
5.2.2. facilitarea legăturilor dintre Secretar General și Președinte, membri și
Consiliile de Administrație sau instituțiile din regiunea în cauză;
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5.2.3. contribuția la implementarea Planului de Dezvoltare, cu un accent puternic
asupra comunicării, relațiilor cu reprezentanții regionali ai organizațiilor
internaționale și asupra înființării și împuternicirii Consiliilor Economice și
Sociale și Instituțiilor Similare;
5.2.4. contribuția la pregătirea și promovarea evenimentelor organizate de Asociație
sau în care Asociația este implicată;
5.2.5. informarea constantă a Secretarului General și a Președintelui cu privire la
toate evenimentele legate de Asociație, forumuri, reuniuni etc., care au loc în
regiunile reprezentate de Secretarii Generali adjuncți;
5.2.6. reprezentarea Asociației la reuniunile regionale, atunci când Președintele sau
Secretarul General nu pot participa; crearea propriei lor baze de date regionale
cu Consiliile Economice și Sociale și Instituțiile Similare;
5.2.7. contribuția la elaborarea raportului anual de activitate a Secretariatului
General, în privința sarcinilor lor.
6.

Însărcinați cu misiunea

6.1. În mod normal, în măsura în care este necesar, Președintele sau Secretarul
General pot desemna anumite persoane cu competențe speciale („Însărcinați
cu misiunea”) pentru a participa la diverse evenimente, a reprezenta Asociația
sau a asigura sau a contribui la buna desfășurare a grupurilor de lucru.
6.2. Însărcinații cu misiunea vor fi plătiți în continuare de angajatorii lor. Asociația
le va acoperi costurile de transport și de cazare când se află în misiuni.
6.3. Însărcinații cu misiunea trebuie să raporteze Secretarului General modul în
care s-au desfășurat misiunile lor. Ei sunt numiți pentru o perioadă de doi ani,
ce poate fi reînnoită. Numirea este validată de Consiliul de Administrație.

Acest Regulament intern este adoptat de Adunarea Generală în data de 15 iunie 2012
și înlocuiește regulamentul intern valid până la această dată.
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SIGLA – Simbolul 1

STEAG – Simbolul 2

Aceasta este sigla principală a AICESIS.
Ea trebuie folosită în toate materialele
publicitare.

Steagul AICESIS este realizat din mătase,
are brodat pe margini șnur și ciucuri aurii.
Poate fi instalat în săli de protocol, ședințe etc.
Sigla AICESIS va fi așezată central pe un
fundal albastru.

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A
CONSILIILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE
ȘI INSTITUȚIILOR SIMILARE
Aceasta este sigla aniversară AICESIS.

1999

20 ANI

2019
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FANION – Simbolul 3
Fanioanele AICESIS pot fi realizate în diverse
dimensiuni.
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ROLL UP – Simbolul 4

EȘARFĂ – Simbolul 6

Rollup-urile AICESIS pot fi realizate în
diverse dimensiuni.
Vă prezentăm dimensiunea de 85x200 cm.

Eșarfa AICESIS este realizată din mătase.

ASOCIAȚIA
INTERNAȚIONALĂ A
CONSILIILOR
ECONOMICE ȘI SOCIALE
ȘI INSTITUȚIILOR
SIMILARE

MAPĂ – Simbolul 7
Mapa are dimensiunea de 215x305 mm,
cotor de 5 mm și buzunar interior aplicat.
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INSIGNĂ – Simbolul 5
Insigna AICESIS este realizată la dimensiunea
de 18x16 mm.

16

18

1:1

BANNER – Simbolul 8
Bannerul are dimensiunea de 4x1,3 m.
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ȘI INSTITUȚIILOR SIMILARE

PLACHETĂ – Simbolul 9
Placheta AICESIS este realizată la dimensiunea de 55x75 mm.

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A
CONSILIILOR ECONOMICE ȘI
SOCIALE ȘI INSTITUȚIILOR SIMILARE

1999
1:1

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A
CONSILIILOR ECONOMICE ȘI
SOCIALE ȘI INSTITUȚIILOR SIMILARE

1999

75

55

ASOCIAȚIA INTERNAŢIONALĂ A CONSILIILOR ECONOMICE ŞI SOCIALE
ȘI INSTITUŢIILOR SIMILARE
(AICESIS)

DECIZII

157

Model 1

Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale
și Instituțiilor Similare
(AICESIS)

DECIZIA
Nr.

din

Având în vedere solicitarea organizației ___________________ adresată
Secretariatului AICESIS și Hotărârea Consiliului de Administrație de a fi admis ca
Membru Ordinar al AICESIS.
Adunarea Generală a AICESIS întrunită statutar în data de _________,
în______________, în temeiul art. 6.2 coroborat cu prevederile art. 6.3 din
Statutul AICESIS,

DECIDE
Art.1 – Aprobă solicitarea organizației ___________________, de a deveni
Membru ordinar al AICESIS.
Art.2 – Drepturile și obligațiile organizației ___________________, în
calitate de Membru Ordinar sunt cele prevăzute în Statutul AICESIS coroborate
cu Hotărârile Adunării Generale și Deciziile Consiliului de Administrație pentru
aplicarea prevederilor statutare.

PREȘEDINTE AICESIS

SECRETAR GENERAL AICESIS

IACOB BACIU

FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÑA

Documentul se va redacta în 3 exemplare originale din care 1 exemplar rămâne în arhiva
AICESIS, 1 exemplar se transmite organizației solicitante, iar 1 exemplar se va atașa în
dosarul transmis de organizație la Secretariatul AICESIS

Model 2

Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale
și Instituțiilor Similare
(AICESIS)

DECIZIA
Nr.

din

Având în vedere solicitarea organizației ___________________ adresată
Secretariatului AICESIS și Hotărârea Consiliului de Administrație de a fi admis ca
Membru Asociat al AICESIS.
Adunarea Generală a AICESIS întrunită statutar în data de _________,
în______________, în temeiul art. 6.2 coroborat cu prevederile art. 6.3 din
Statutul AICESIS,

DECIDE
Art.1 – Aprobă solicitarea organizației ___________________, de a deveni
Membru Asociat al AICESIS.
Art.2 – Drepturile și obligațiile organizației ___________________, în
calitate de Membru Asociat sunt cele prevăzute în Statutul AICESIS coroborate
cu Hotărârile Adunării Generale și Deciziile Consiliului de Administrație pentru
aplicarea prevederilor statutare.

PREȘEDINTE AICESIS

SECRETAR GENERAL AICESIS

IACOB BACIU

FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÑA

Documentul se va redacta în 3 exemplare originale din care 1 exemplar rămâne în arhiva
AICESIS, 1 exemplar se transmite organizației solicitante, iar 1 exemplar se va atașa în
dosarul transmis de organizație la Secretariatul AICESIS

Model 3

Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale
și Instituțiilor Similare
(AICESIS)

DECIZIA
Nr.

din

Având în vedere solicitarea organizației ___________________ adresată
Secretariatului AICESIS și Hotărârea Consiliului de Administrație de a fi admis ca
Membru Observator al AICESIS.
Adunarea Generală a AICESIS întrunită statutar în data de _________,
în______________, în temeiul art. 6.2 coroborat cu prevederile art. 6.3 din
Statutul AICESIS,

DECIDE
Art.1 – Aprobă solicitarea organizației ___________________, de a deveni
Membru Observator al AICESIS.
Art.2 – Drepturile și obligațiile organizației ___________________, în
calitate de Membru observator sunt cele prevăzute în Statutul AICESIS coroborate
cu Hotărârile Adunării Generale și Deciziile Consiliului de Administrație pentru
aplicarea prevederilor statutare.

PREȘEDINTE AICESIS

SECRETAR GENERAL AICESIS

IACOB BACIU

FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÑA

Documentul se va redacta în 3 exemplare originale din care 1 exemplar rămâne în arhiva
AICESIS, 1 exemplar se transmite organizației solicitante, iar 1 exemplar se va atașa în
dosarul transmis de organizație la Secretariatul AICESIS

Model 4

Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale
și Instituțiilor Similare
(AICESIS)

DECIZIA
Nr.

din

Adunarea Generală a AICESIS întrunită statutar în data de _________,
în______________, conform art. 6.2 coroborat cu prevederile art. 6.3, având în
vedere documentele prezentate de Consiliul de Administrație, în temeiul art.15.4:

DECIDE
Art.1 – Aprobă Bilanțul și Contul de profit și pierderi, însoțite de comentariu
pentru anul bugetar _________.
Art.2 – Descarcă de gestiune Consiliul de Administrație pe anul bugetar
_________.
Art.3 – Consiliul de Administrație este obligat să păstreze timp de 7 ani
documentele menționate la art.15, paragrafele 4 și 5.

PREȘEDINTE AICESIS

SECRETAR GENERAL AICESIS

IACOB BACIU

FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÑA

Documentul se va redacta în 3 exemplare originale din care 1 exemplar rămâne în arhiva
AICESIS, 1 exemplar se transmite organizației solicitante, iar 1 exemplar se va atașa în
dosarul transmis de organizație la Secretariatul AICESIS

Adunarea Generală a Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și a Instituțiilor Similare - A.I.C.E.S.I.S.,

prin decizia adoptată în data de _______________ recunoaște că
Dl / Dna

SEMNĂTURI

Secretar General

Membru / Membră al / a CA AICESIS din anul _______

este

____________________________________

Președinte al / Președintă a

____________________________________________________________

Președinte

Președinte

SEMNĂTURI
Secretar General

În conformitate cu Rezumatul deciziilor adoptate de Adunarea Generală din ___________ în data de ___________

Președinte al AICESIS în perioada _____________

este

____________________________________

Președinte al / Președintă a

____________________________________________________________

Domnul/Doamna

prin decizia adoptată în data de _______________ recunoaște că

Adunarea Generală a Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și a Instituțiilor Similare - A.I.C.E.S.I.S.,

BUCUREȘTI
ÎNTÂLNIRE DE LUCRU AICESIS

12 – 13 septembrie 2019

PREȘEDINȚIA AICESIS 2017-2019

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU DINTRE DOMNUL IACOB BACIU, PREȘEDINTE AL
AICESIS, ȘI SECRETARIATUL AICESIS REPREZENTAT DE FRANCISCO GONZÁLEZ
DE LEÑA, SECRETAR-GENERAL ȘI SAMIRA AZARBA, ADMINISTRATOR
București, România
12 – 13 septembrie 2019
La invitația domnului Iacob Baciu, președinte al CES România și președinte al
AICESIS, secretarul general al Asociației, domnul Francisco González de Leña, și
doamna Samira Azarba, administrator, au sosit la București pentru a avea o întâlnire
de lucru în vederea organizării Adunării Generale a AICESIS și a Conferinței internaționale AICESIS – OIM, care au loc în perioada 9-11 octombrie, în România, la
București, la Hotelul Marriott.
Întâlnirile au avut loc în zilele de 12 și 13 septembrie 2019 și s-au desfășurat la
sediul Consiliului Economic și Social din România, în biroul președintelui CES.
În prima zi a întâlnirii, au fost prezenți, în afara președintelui Iacob Baciu și a
celor doi colegi ce reprezentau secretariatul AICESIS, și domnii Simion-Severel
Hancescu, actual vicepreședinte CES România din partea organizațiilor sindicale,
domnul Liviu Apostoiu, fost vicepreședinte și actual membru al Plenului CES, domnul Marin Suliman, secretar general al CES, doamna Eugenia Ștefănescu, director
al Direcției de Relații Internaționale și Relații Publice și doamna Anca Simitopol,
expert în cadrul aceleiași direcții.
Discuțiile au vizat toate aspectele legate de organizarea celor două evenimente
mai sus menționate și modalitățile prin care să se asigure desfășurarea la un înalt
nivel a tuturor lucrărilor și dezbaterilor pentru a se putea oferi oaspeților, membri ai
CES-urilor din lumea întreagă, dar și experți în diferite domenii, momente speciale,
atât din punct de vedere al consistenței lucrărilor, dar și din acela al ospitalității, mai
ales că evenimentele de la București constituie un prilej pentru sărbătorirea celor 20
de ani de existență a AICESIS și a centenarului OIM.
Adunarea Generală a AICESIS de la București este, în plus, una electivă, CES România urmând să predea continentului african, în conformitate cu Statului AICESIS,
președinția Asociației, și anume președintelui Consiliului Economic, Social și de
Mediu din Coasta de Fildeș, domnului Charles Koffi DIBY.
Mai precis, discuțiile s-au referit la următoarele aspecte:
Consiliul de administrație (1), prezidat de președintele Iacob Baciu, are ca scop
practic pregătirea Adunării Generale care urmează. Scurt ca durată, acesta se va
concentra asupra aprobării documentelor care urmează să fie discutate în AG. Aceste documente sunt trimise în prealabil tuturor membrilor de către Secretarul General al Asociației. De asemenea, cu acest prilej, sunt prezentate și două documente ale
Președinției, primul, care se referă la activitățile desfășurate în timpul mandatului
președinției române și include un manual de identitate vizuală, modele de certificare a apartenenței la Asociație, modele de decizii emise de AICESIS, etc., și cel de al
doilea ce cuprinde documente referitoare la tema principală a Președinției.
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Adunarea Generală. Prima parte a AG va fi prezidată de președintele care își
încheie mandatul, domnul Iacob Baciu, iar cea de a doua de noul președinte al
AICESIS, președintele Consiliului Economic, Social și de Mediu din Coasta de Fildeș, Domnul Charles Koffi DIBY.
Prima parte va fi dedicată încheierii activităților specifice ale președinției României, recapitulării rezultatelor obținute (raport de activitate și foaie de parcurs,
raport economic, relații cu CESE, OIM și ECOSOC, etc.)
Pentru o mai bună desfășurare a dezbaterilor, s-a decis că, fără a schimba subiectele prevăzute pentru această primă parte a agendei deja distribuite, ar fi mai practic
să se avanseze dezbaterea privind rapoartele și tema principală pentru prima parte a
zilei, pentru ca dezbaterea privind viitorul AICESIS să aibă loc după prânz.
În ceea ce privește tema principală a președinției române a AICESIS „Impactul
digitalizării asupra viitorului omenirii” vor exista două documente: textul raportului final, deja pus în circulație de secretariatul AICESIS, pentru discuții și aprobare,
și documentul președinției privind revoluția digitală, care va fi distribuit în format
electronic înainte de ședință și pe suport de hârtie în timpul acesteia.
În ceea ce privește raportul privind relația cu OIM, se va continua intensificarea
cooperării cu AICESIS, exprimată de asemenea în cadrul conferinței care va începe
a doua zi. Un reprezentant OIM va fi prezent la Adunarea Generală.
Cât privește relația cu ECOSOC, și aici se va evidenția și intensifica cooperarea
și, în acest context, doamna Hanifa Mezoui, reprezentanta AICESIS la ECOSOC, va
prezenta punctul său de vedere.
În ceea ce privește reînnoirea Consiliului de administrație (C2) și a secretarilor generali adjuncți, contactele vor fi multiplicate până la data AG de la București,
pentru a se ajunge la acorduri în fiecare regiune.
În ceea ce privește Conferința internațională AICESIS / ILO din 10 și 11 octombrie, a fost recomandat ca, având în vedere natura tripartită a OIM, este de dorit
ca, atât reprezentanții români la nivel înalt care participă la deschidere, cât și cei
care prezidează sesiunile de lucru, să reprezinte atât sindicatele, cât și angajatorii și
societatea civilă.
Au fost discutate și aspecte legate de momentele de ospitalitate oferite de gazde, și anume invitația de participare la deschiderea celor două evenimente a unor
personalități politice sau academice din România, organizarea unei primiri oficiale
a oaspeților la aeroport, organizarea cinei festive în ziua de miercuri, 9 octombrie,
sau participarea la un concert la Ateneul Român în seara de 10 și 11 octombrie etc.
În acest sens, întreaga echipă de organizare a celor două evenimente AICESIS de
la București s-a deplasat în ziua de 12 septembrie la Hotelul Marriott pentru a pune
la punct toate aspectele logistice și a stabili detaliile de organizare a sălii de reuniune,
a primirii oaspeților și a organizării pauzelor de cafea, prânz și cina festivă.
La întâlnirea din ziua de vineri, 13 septembrie, au fost continuate discuțiile din
ziua precedentă, urmate de concluzii.
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