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RAPORT DE ACTIVITATE  
 

privind desfășurarea, în perioada 9-11 octombrie, la Hotelul JW Marriott Bucharest 
Grand Hotel, a următoarelor evenimente organizate de CES România: 

Adunarea Generală de predare a președinției AICESIS precedată și încheiată prin câte 
un Consiliu de Administrație 

Conferința Internațională OIM-AICESIS-CES România 
 și  

 Biroul UCESIF 
 

 
ADUNAREA GENERALĂ A AICESIS 

9-10 octombrie 2019 
 
 
 Adunarea generală a AICESIS, care a avut loc în zilele de 9 octombrie 2019, între orele 10:45 
și 17:30, și 10 octombrie, între orele 09:00 și 12:30, a fost precedată de un Consiliu de 
Administrație, care a avut loc în 9 octombrie, între orele 8:30-10:00. 
 
La Adunarea Generală (AG) a AICESIS au participat 156 de persoane. 
 

Consiliul de Administrație  
  

Președintele AICESIS, dl Iacob Baciu, salută delegații participanți la Consiliul de 
Administrație. 
Președintele propune să fie completată ordinea de zi a AG cu un moment dedicat sărbătoririi a 
20 de ani de existență a AICESIS. 
Președintele propune spre aprobare Ordinea de zi a CA, care este adoptată în unanimitate. 
 
Se propun spre aprobare Ordinea de zi a AG și documentele transmise. 
Delegatul CESE Franța subliniază că este important să se corecteze problemele întâmpinate 
la transmiterea documentelor. Secretarul general (SG) urmează să asigure primirea corectă a 
acestora de către toți membrii Asociației. 
  
Membrii CA observă că, având în vedere existența unui număr mai mare de cereri decât 
numărul de locuri pentru componența următorului Consiliu de Administrație al AICESIS, 
este necesar să se încheie un acord între CES-urile din Europa, dar și din Africa și Asia / 
Eurasia / Orientul Mijlociu. Se decide ca fiecare continent să stabilească prin consens CES-ul 
care să îl reprezinte în cadrul CA. 
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Bilanțul președinției. Dl Iacob Baciu, președintele AICESIS, subliniază eforturile speciale 
depuse în cadrul președinției sale pentru consolidarea activității, identității AICESIS și 
îmbunătățirii procesului de transmitere și primire a informațiilor. 
 
Președintele face o trecere în revistă a acțiunilor desfășurate în timpul mandatului său, 
raportându-le la foaia de parcurs a președinției, prezentată la Santo Domingo cu ocazia 
învestirii. 
                                                   Adunarea Generală  
 
Dl Iacob Baciu, președintele AICESIS, îl desemnează pe dl Liviu Apostoiu ca moderator al 
lucrărilor Adunării Generale a AICESIS.  
 
Delegații la Adunarea Generală sunt invitați să urmărească un film scurt, care prezintă 
imagini și momente din timpul reuniunilor desfășurate pe perioada președinției române a 
Asociației.   
 
În continuare, dl Liviu Apostoiu îl invită pe dl Iacob Baciu președintele AICESIS, să 
deschidă lucrările Adunării Generale. 
 
Cuvânt de bun venit al președintelui AICESIS  
Președintele Iacob Baciu îi salută pe toți cei prezenți la Adunarea Generală și le adresează un 
călduros bun venit, unii dintre aceștia fiind pentru prima dată în România. 
Președintele reiterează faptul că atunci când a ales ca temă a președinției sale Revoluția 
digitală, scopul său principal a fost lansarea unui amplu dialog pentru ca cea de-a patra 
revoluție industrială (Industria 4.0), cea în care ne aflăm, precum 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. 
Domnia sa consideră că împreună trebuie să găsim soluții pentru eradicarea sărăciei, 
asigurarea prosperității pentru toți cetățenii planetei, păstrarea unui mediu înconjurător 
sănătos, eliminarea conflictelor, accesul sporit la resurse pentru toți, toate acestea fiind 
obiective care trebuie racordate obligatoriu la progresul pe care aceste revoluții le pot aduce 
omenirii. 
În acest context, AICESIS va trebui să continue să fie o instituție de echilibru și dialog. 
În calitate de gazdă a celor două reuniuni AICESIS organizate la București, președintele 
Baciu îi invită pe toți oaspeții să descopere România, o țară frumoasă și bogată, locuită de 
oameni pașnici, dar cu conștiința dreptății adânc înrădăcinată în esența ființei lor. 
De asemenea, având în vedere că AICESIS sărbătorește 20 de ani de activitate, președintele 
Baciu urează tuturor celor prezenți un călduros „La mulți ani!” 
 
Dl Liviu Apostoiu dă cuvântul invitaților pentru a transmite mesajele adresate Adunării 
Generale. 
Discursul doamnei Carmen Mihălcescu, Vicepreședinta Camerei Deputaților 
Dna vicepreședintă a Camerei Deputaților dorește, în primul rând, să transmită un mesaj de 
felicitare din partea domnului Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, care nu 
poate fi prezent din cauza tulburărilor politice pe care le traversează România în acest 
moment.  
Doamna Mihălcescu îi salută pe cei prezenți și îl felicită pe președintele Baciu pentru faptul 
că, în calitate de președinte al AICESIS pentru un mandat de doi ani, a reprezentat cu cinste 
țara la cel mai înalt nivel, pentru responsabilitățile pe care și le-a asumat în fruntea 
prestigioase asociații internaționale și mai ales pentru că a promovat o temă de mare 
actualitate, revoluția digitală. 
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În acest moment aniversar și moment de bilanț pentru AICESIS, doamna Mihălcescu dorește 
să asigure CES România, în nume personal, dar și în numele colegilor din cadrul Camerei 
Deputaților, că CES România este un partener indispensabil în procesul de legiferare a 
proiectelor de acte normative și apreciază buna colaborare dintre cele două instituții în 
interesul cetățeanului. 
 
Domnul profesor dr. Alexandru Țiclea salută toți participanții în numele său personal, în 
numele colegilor săi de la Universitate, al colectivului revistei pe care o conduce, dar și al 
celor care se ocupă de legislația muncii.  
Domnia sa îl felicită pe președintele Iacob Baciu pentru activitatea rodnică desfășurată în 
fruntea AICESIS, dar mai ales pentru ideea genială de a fi ales revoluția digitală ca temă 
principală pentru mandatul său de președinte al AICESIS. Această revoluție, benefică dacă ne 
gândim că aceasta va ușura munca oamenilor și va crește productivitatea acesteia, poate avea 
și efecte dramatice, cum ar fi disponibilizarea unui părți foarte importante din forța de muncă 
și creșterea masivă a ratei șomajului. Există, din păcate, și posibilitatea ca dezvoltarea tehnicii 
să fie atât de avansată încât oamenii să ajungă să fie subordonați roboților. 
Profesorul Țiclea mai vorbește despre importanța consiliilor economice și sociale și a 
respectării principiului tripartismului lansat de Organizația Internațională a Muncii în 1919, 
România fiind membru fondator al organizației. În România, acest principiu a fost 
implementat de mai multă vreme, însăși existența CES-ului fiind dovada acestui lucru. 
Dl profesor felicită din nou actuala președinție a AICESIS, precum și pe viitorul președinte. 
  
Prima parte a Adunării Generale se încheie cu fotografia de familie. 
 
Dl Liviu Apostoiu îl invită pe dl președinte Iacob Baciu să preia conducerea lucrărilor 
Adunării Generale. 
Președintele AICESIS deschide AG supunând la vot ordinea de zi propusă de Consiliul de 
Administrație.  
Totodată, președintele informează AG că CA a aprobat documentele transmise membrilor, și 
anume: 

- Raportul președinției AICESIS, septembrie 2017 – octombrie 2019 și  
 

- Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii - tema principală de lucru a 
președinției române - raport de activitate 

 
  Președintele propune adoptarea Ordinii de zi a AG. 
  Delegații la Adunarea Generală aprobă în unanimitate Ordinea de zi propusă. 
 
Președintele Iacob Baciu prezintă un rezumat al raportului desfășurării evenimentelor, 
inclusiv al activităților implicate de tema „Impactul revoluției digitale asupra viitorului 
omenirii”. În cadrul președinției române au fost organizate ateliere și seminarii pe tema 
economiei digitale. Domnia sa rezumă principalele activități ale președinției sale în ordine 
cronologică, evidențiind concordanța cu activitățile propuse în cadrul foii de parcurs a 
președinției. Aceste activități au servit ca bază pentru întocmirea raportului, care a fost 
transmis membrilor, împreună cu documentația corespunzătoare.  
Delegații la AG aprobă documentele prezentate și recomandă diseminarea prin intermediul 
site-ului web către toți membrii AICESIS. 
 
În continuarea lucrărilor, SG prezintă Raportul financiar pentru 2018, Raportul auditului 
extern și Propunerea bugetului pentru 2020. 
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 Președintele solicită adoptarea Raportului financiar pentru 2018, a Raportului auditorului 
extern și a Propunerii bugetului pentru 2020.  
 
Totodată, președintele solicită ca delegații la AG să  aprobe descărcarea de gestiune pentru 
exercițiul financiar 2018 a SG. 
 
În intervențiile lor, delegații au susținut plata regulată a cotizațiilor, având în vedere 
dependența puternică a eficienței asociației de aceste venituri. În acest sens, delegații la  AG 
propun căutarea unor formule de creștere a veniturilor Asociației, prin utilizarea atât a 
posibilităților statutare, cât și prin revizuirea cuantumului contribuțiilor. 
 
SG prezintă câteva clarificări privind natura proiecției bugetare pentru 2020, în cazul 
continuității circumstanțelor actuale și având în vedere că bugetul pentru acest an va fi 
pregătit pe baza priorităților noii președinții. 
 
AG aprobă  Raportul pentru 2018 și descărcarea de gestiune a SG. 
 
Președintele întreabă delegații la AG dacă au comentarii cu privire la administrarea 
conturilor. Urmează comentarii ale membrilor AICESIS referitor la cele prezentate. Se insistă 
cu precădere asupra importanței achitării de către toți membrii a cotizației datorate AICESIS 
și asupra actualizării și îmbunătățirii Statutului Asociației. 
 
În ceea ce privește parteneriatele AICESIS cu ECOSOC și OIM, președintele dă cuvântul 
doamnei Hanifa Mezoui, reprezentanta permanentă a AICESIS la ECOSOC, pentru a 
prezenta activitățile comune ale ECOSOC și AICESIS, printre care se numără Forumul 
Tineretului, Comisia pentru femei, contactele AICESIS cu lideri ECOSOC. Dna Mezoui 
evidențiază legăturile de colaborare care s-au stabilit cu ECOSOC, în special în cadrul 
ședințelor de lucru organizate de o delegație AICESIS în luna iulie a acestui an cu 
reprezentanți importanți ai ECOSOC. 
 
În continuare, președintele dă cuvântul reprezentantei OIM pentru prezentarea activităților 
comune desfășurate de OIM și AICESIS, printre care se remarcă, conferința de la Geneva și  
conferința de la București. 
 
Vorbind în numele Direcției pentru Dialog Social din cadrul OIM, dna Yuka Okumura arată 
că a fost foarte mulțumită de rezultatele cooperării cu AICESIS, care a avut ca rezultat 
reînnoirea Acordului bilateral de cooperare, pentru următorii cinci ani și organizarea 
Conferinței internaționale de la București. 
 
Președinția 2019-2021. Domnul Charles Koffi Diby, președintele Consiliului Economic, 
Social, de Mediu și Cultural din Coasta de Fildeș, a preluat președinția AICESIS pentru 
perioada 2019-2021, de la domnul Iacob Baciu, președintele AICESIS, președintele CES 
România. Dl Charles Koffi Diby, președintele AICESIS, mulțumește delegațiilor la AG 
pentru încrederea acordată și prezintă programul președinției și tema de lucru pentru 
următorii doi ani, care este: „O Asociație inovatoare care să contribuie la reducerea 
inegalităților și vulnerabilităților de pe continente.” Cu această ocazie sunt prezentate 
principalele obiective ale temei de lucru, ce se regăsesc în documentul înaintat delegaților la 
AG, ce descrie în detaliu planul strategic, cu acțiunile și reflecțiile asupra diferitelor domenii 
tematice, inclusiv un ghid de proceduri. 
 
Adunarea Generală salută cu aplauze transferul președinției și alocuțiunea dlui Charles Koffi 
Diby. 
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Dl Charles Koffi Diby, președintele AICESIS, și dl Iacob Baciu, președintele CES România, 
au semnat un document de predare-primire a președinției AICESIS. 
 
Dl președinte Iacob Baciu predă dlui Charles Koffi Diby, președintele AICESIS, drapelul 
AICESIS, conceput și realizat de președinția română a Asociației, care va fi transmis, de acum 
înainte, de la o președinție la alta. AG aplaudă acest moment. 
 
După pauza de prânz, s-a desfășurat momentul aniversar oferit de președinția CES România. 
 

CEREMONIA DE ANIVERSARE A 20 DE ANI DE EXISTENȚĂ A AICESIS 
 
În cadrul acestei ceremonii, președintele CES România, domnul Iacob Baciu, a oferit 
Diploma și Placheta aniversară tuturor membrilor și colaboratorilor AICESIS, moment 
marcat de emoția și bucuria delegațiilor la AG.  
  
Domnul Charles Koffi Diby, președintele AICESIS, l-a mandatat pe domnul Iacob Baciu, 
președintele CES România să conducă în continuare lucrările AG. 
 
Viitorul AICESIS. Președintele dă cuvântul reprezentantului grupului de lucru pentru a 
prezenta nota privind viitorul Asociației. Grupul de lucru prezintă documentul pe care l-a 
elaborat și în care este analizată activitatea AICESIS, în special gradul de realizare a 
obiectivelor sale și contextul în care evoluează Asociația. Câteva întrebări directoare au fost 
formulate pentru dezbatere, concentrate pe evaluarea rezultatelor și posibilele linii de acțiune 
în viitor. A avut loc o dezbatere intensă, în timpul căreia au fost abordate probleme precum: 
importanța intensificării schimbului de experiențe; necesitatea intensificării relațiilor cu 
organizațiile internaționale; susținerea pentru crearea de noi CES-uri și pentru îmbunătățirea 
activității consiliilor existente; relația dintre activitatea AICESIS și ODD-uri; necesitatea de a 
diversifica comunicarea activității AICESIS, atât pe plan extern, cât și intern; promovarea 
dimensiunii regionale a Asociației sau, mai general, evaluarea rolului AICESIS, în care va fi 
fundamental rolul consiliilor membre.   
  
Noii membri ai CA și SG adjuncți. În urma discuțiilor, se propune noua structură  a 
Consiliului de Administrație, și anume: 
 
- Africa: Benin, Coasta de Fildeș, Mali, RD Congo, Senegal, UCESA 
- America Latină: Curaçao, Republica Dominicană, Saint Martin 
- Asia / Eurasia / Orientul Mijlociu: China, Rusia, Iordania 
- Europa: Franța, Spania, Grecia, România, Serbia, Monaco 
 
SG adjuncți, care și-au depus candidaturile, reprezintă următoarele CES-IS: 
- Africa: UCESA 
- America Latină / Caraibe: Curaçao 
- Asia / Eurasia / Orientul Mijlociu: Coreea 
- Europa: Luxemburg 
 
Președintele le cere delegaților AG să se pronunțe asupra acestor candidaturi. În urma 
discuțiilor și întrunirilor la nivel regional, noii membrii au fost aprobați. 
Lucrările Adunării Generală au continuat în data de 10 octombrie 2019,  între orele 09:00 și 
12:30. 
Lucrările AG sunt conduse de președintele Iacob Baciu. Sunt dezbătute următoarele subiecte 
prevăzute în agendă: 
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Comunicare – Marketing. Președintele dă cuvântul SG, dl Francisco Gonzalez de Lena, 
pentru  prezentarea notei privind comunicarea, care include următoarele subiecte: obiective 
strategice ale AICESIS, audiență, teme și mesaje cheie, oportunități și riscuri, plan de 
comunicare operațională. 
 
Site-ul internet. În ceea ce privește pagina web, procedura de achiziție a fost implementată, 
iar compania aleasă a prezentat primele rezultate ale activității sale, ce au fost examinate în 
cadrul AG de la București, pentru a se lua decizia cu privire la punerea în funcțiune a site-
ului, ca parte a politicii de comunicare a AICESIS. 
 
În ceea ce privește biroul virtual, președintele dă cuvântul SG pentru a informa membrii 
asupra stadiului realizării. Pentru că nu a fost făcută nicio propunere adecvată în cadrul 
procedurii de achiziție, decizia de inițiere a unei noi proceduri va fi transmisă Adunării 
Generale. 
 
În urma prezentării SG, președintele deschide dezbaterea pentru delegații la AG, astfel încât 
fiecare să își exprime punctul de vedere, în special cu privire la decizia care trebuie adoptată. 
 
SG face un rezumat al dezbaterilor și propune decizia de adoptat.  
Președintele solicită delegațiilor la AG aprobarea deciziei.  
Decizia a fost aprobată. 
 
Noi aderări. Președintele anunță că AICESIS a primit 3 cereri de aderare din partea CES-
urilor din Tunisia și Guatemala și din partea Organizației Internaționale a Francofoniei. 
  
Președintele dă cuvântul reprezentantului CES din Guatemala să prezinte instituția. 
 
Se aprobă susținerea candidaturii CES-ului din Tunisia, cu toate că, reprezentantul instituției 
nu a putut fi prezent la AG de la București. Candidatura este luată în discuție. 
 
Președintele solicită delegaților să exprime dacă există consens pentru a accepta calitatea de 
membru activ pentru cele două instituții. S-a realizat consensul.  
De remarcat că Organizația Internațională a Francofoniei nu a fost reprezentată la AG a 
AICESIS de la București. 
 
Data și locul următoarei AG nu s-au putut stabili. 
  
Forumul asiatic pentru dialog social 2019. Președintele dă cuvântul reprezentantului Coreei 
pentru a informa membrii AICESIS în legătură cu organizarea Forumului asiatic în Coreea. 
 
Prezentarea deciziilor. Președintele dă cuvântul SG pentru a face o trecere în revistă a  
deciziilor adoptate în cadrul AG. 
 
Discursul  dlui președinte Iacob Baciu la închiderea lucrărilor AG 
 
Președintele CES România, dl Iacob Baciu, mulțumește tuturor celor care l-au susținut ca 
președinte al AICESIS pentru sprijinul, încurajările și încrederea care i-au fost arătate în cei 2 
ani cât s-a aflat la conducerea AICESIS, care au avut ca rezultat îmbunătățirea activității în 
cadrul AICESIS și succesul mandatului CES România în fruntea Asociației. 
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Președintele Baciu mulțumește tuturor oaspeților și pentru efortul de a fi prezenți la 
reuniunile de la București și consideră că, pe perioada președinției române, Asociația s-a 
consolidat atât numeric, cât și financiar, iar meritul este al tuturor membrilor săi. 
  
Președintele Iacob Baciu urează mult succes noii președinții. 
 
La rândul său, domnul Charles Koffi DIBY, președintele AICESIS, mulțumește delegaților la 
AG care l-au ales ca președinte al AICESIS și își reiterează încrederea în sprijinul pe care îl 
va primi din partea tuturor pentru a-și duce la îndeplinire, în foarte bune condiții, mandatul de 
președinte pentru perioada 2019-2021.  
 
Cu această ocazie, domnul Charles Koffi DIBY, președintele AICESIS, propune ca           
dl Iacob Baciu să fie numit președinte de onoare al AICESIS. Adunarea Generală 
aprobă propunerea cu aplauze. 
 
Domnul Apostolos Xyraphis este numit raportor general pe perioada președinției CESEC din 
Coasta de Fildeș. 

 
Consiliul de Administrație  

 
Dl Charles Koffi DIBY, președinte AICESIS, președinte CESEC din Coasta de Fildeș, își 
prezintă tema principală de lucru pe perioada președinției, precum și planul de activități 
pentru perioada 2019-2021. 
  
De asemenea, dl Koffi DIBY își prezintă propunerile de îmbunătățire a structurii AICESIS, și 
anume: numirea a 5 consilieri, câte un reprezentant pentru fiecare continent: dl Francisco 
Gonzalez de Lena, SG din China, Rusia și Benin și directorul executiv din Republica 
Dominicană. 
 
Măsurile propuse în cadrul CA urmează a fi discutate și validate în cadrul următorului CA. 
 
 
 
 
 
                   Vizat,                                                                        Redactat, 
 
 
                 Iacob Baciu                                                          Eugenia Ștefănescu 
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Conferința Internațională OIM-AICESIS-CES România 
Guvernanța economiei digitale: care este rolul CES-IS? 

București, România  
Joi, 10 octombrie – 14:00 – 18:00 

Vineri, 11 octombrie - 09:30 – 18:30 
 
 

Sesiunea de deschidere este prezidată de Secretarul General al AICESIS, dl Francisco 
Gonzalez de Lena. 
  
Dl Iacob Baciu, președintele CES România, scuză absența ministrului Muncii, dl Marius 
Budăi, care ar fi trebuit să fie prezent la deschiderea lucrărilor Conferinței Internaționale, dar 
care nu a putut da curs invitației din cauza problemelor de ordin politic ce marchează 
România în acest momentul. Președintele Baciu salută însă prezența în sală a domnilor prof. 
univ. dr. Alexandru Țiclea, expert în dreptul muncii, prof. univ. dr. Cătălin Corneliu 
Ghinăraru și prof. dr. Dan Minică Boajă, care vor participa la Conferință și vor împărtăși din 
expertiza lor deosebită în domeniul muncii. 
 
Urmează intervențiile domnilor: 

- Dl Youcef Ghellab, șeful Unității de Tripartism și Dialog Social, Departamentul 
pentru Guvernanță și Tripartism, OIM  

- Dl Charles Kofi Diby, președinte al AICESIS   
 
Cadrul  general 
 
Raportul Comisiei globale privind viitorul muncii și Declarația Centenarului OIM  
 

- Konstantinos Papadakis, Specialist principal al OIM 
 
Sesiunea1: Guvernanța economiei platformei: provocări și oportunități 
 
         Prezentare: Dr. Maria Mexi, consultant OIM 
 

- Cătălin Ghinăraru, INCSMPS, profesor asociat la ASE București 
 
Sesiunea 2: Progrese tehnologice și implicații pentru reglementarea socială și a muncii 
 
Moderator: Carole Couvert, vicepreședinte CESE Franța 
 

- Prof. Jeremias Adams-Prassl, profesor de drept - Universitatea din Oxford 
Discuție de grup cu reprezentanți ai CES-urilor din Luxemburg, Columbia, Pakistan, 
România, Saint Martin și Spania. Urmează dezbateri pe aceste teme. 
 
Sesiunea 3: Implicațiile politice ale digitalizării economiei: perspective ale organizațiilor 

internaționale 
Moderator: Konstantinos Papadakis, OIM 
Discuție de grup cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale. 
 

- Indhira Santos, economist, Protecție socială și practica globală a muncii și conducere 
globală și forță de muncă, Banca Mondială 

- Jörg Mayer, responsabil principal pentru afaceri economice, UNCTAD 
- Hanifa Mezoui, consilier senior, ECOSOC 
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Sesiunea 4: Reînnoirea contractului social în era digitală: provocări și oportunități 
 
Moderator: Hadja Rabiatou Sérah Diallo, președinta CES din Guineea 
 
Discuție cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale ale sindicatelor și  patronatelor și cu 
reprezentanți ai celor trei părți reprezentate în CES-uri: 
 

- Luis Rodrigo Morales, IOE, consilier 
- Petru Dandea, secretar general Cartel Alfa, România 
- Amine Mounir Alaoui, președinte al Comisiei pentru informații și societatea 

informației 
- Dina Khayat, CES Iordania, reprezentantă a patronatelor 

 
Sesiunea 5: Rolul CES-IS în facilitarea implementării strategiilor naționale de 

guvernare a economiei digitale 
 
Moderator: Charlemagne Tomavo, secretar general al CES din Benin 
Masă rotundă cu reprezentanți ai CES-urilor din: Coreea, Monaco, Curaçao, Tunisia, 
Republica Dominicană, Myanmar și Grecia. 
 
În încheierea Conferinței Internaționale, președintele CES România, domnul Iacob 
Baciu, menționează că acum, la București, s-a mai scris o filă importantă a istoriei AICESIS, 
iar cele două reuniuni care tocmai se încheie constituie un moment de bilanț al activității 
Asociației, un moment în care pot fi trase concluzii importante.  
Deși a fost poate cel mai tânăr președinte al unui CES care a preluat președinția AICESIS, 
devenind președinte al CES cu numai o lună înainte de a prelua această onorantă sarcină,  
domnia sa făcut toate eforturile pentru a duce cu succes până la sfârșit acest mandat și 
consideră că a reușit să consolideze Asociația atât organizatoric, funcțional, numeric, cât și 
din punct de vedere financiar. 
Dl președinte Iacob Baciu precizează că, în conformitate cu principiul rotației, președinția 
Asociației îi revine continentului african și că este o plăcere pentru domnia sa să predea 
conducerea AICESIS președintelui CESEC din Coasta de Fildeș, dlui Charles Koffi DIBY, 
pe care îl consideră mult mai mult decât un coleg și îl apreciază în mod deosebit. 
Referitor la tema principală a președinției sale, președintele Baciu dorește să reamintească 
tuturor cât de importante sunt educația și cercetarea în dezvoltarea unui popor, pentru că a 
investi în educația tinerei generații, dar și în cercetare, înseamnă a asigura progresul și 
bunăstarea pe plan național. Domnia sa consideră că dialogul lansat pe tema digitalizării și-a 
atins pe deplin obiectivele pe perioada celor 5 seminarii ce au avut loc pe durata mandatului 
CES România la președinția AICESIS și pentru aceasta mulțumește tuturor celor implicați, 
dar mai ales dlui Guy Ryder, director general al OIM, precum și echipei sale, pentru sprijinul 
oferit în organizarea Conferinței de la București. 
De asemenea, dl președinte Iacob Baciu a mai ținut să sublinieze importanța CES-urilor la 
nivelul fiecărei țări, dar și a contribuției fiecărei instituții la dezvoltarea AICESIS, la 
menținerea solidarității și a respectului reciproc și la eliminarea oricărei tensiuni nedorite din 
cadrul Asociației. 
În încheierea discursului său, dl președinte Iacob Baciu, în nume personal și în numele dlui 
președinte Charles Koffi DIBY, mulțumește tuturor pentru prezență, participare, contribuțiile 
excepționale și declară închise lucrările Conferinței. 

 

                        Vizat,                                                                        Redactat, 
                 
                  Iacob Baciu                                                          Eugenia Ștefănescu 
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BIROUL UCESIF 

Miercuri, 9 octombrie 2019 
18:00-19:30 

 
 
 

Biroul UCESIF s-a întrunit la București, la JW Marriot Bucharest Grand Hotel, pe marginea 
AG a AICESIS. La această reuniune au participat dl Iacob Baciu, președinte UCESIF,               
dl Michaël Christophe, secretar general, dna Marie Béatrice Levaux, membră a CESE din 
Franța, dna Rhabiatou Diallo, președinta CES din Guineea, viitoarea președintă a UCESIF și 
ceilalți membri ai Biroului. 
 
Din partea CES România, au mai fost prezenți dl Radu Minea, reprezentant personal al 
președintelui UCESIF, și dna Eugenia Ștefănescu, director al Departamentului de Relații 
Internaționale.  
 
În cadrul Biroului au fost discutate următoarele teme: 
 

1) Stadiul de pregătire a Adunării Generale elective ce va avea loc în Guineea, la Conakry, 
în ziua de 4 decembrie, stabilirea programului, a temelor de discuție și decizia acordării 
unui sprijin de către CES România pentru organizarea acestei reuniuni a AG; 

2) Situația candidaturilor primite pentru cele 6 poziții de vicepreședinte din cadrul 
Biroului; 

3)  Puncte diverse. 
 
În discursul său de deschidere a lucrărilor Biroului, dl președinte Iacob Baciu a precizat că 
la încheierea mandatului său de președinte al AICESIS bilanțul președințiilor AICESIS și 
UCESIF, timp de doi ani, a fost pozitiv și va fi o onoare pentru domnia sa să predea 
președinția UCESIF doamnei Rhabiatou Diallo, președinta CES din Guineea, de care îl leagă 
o îndelungată și fructuoasă colaborare. Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a UCESIF, 
domnia sa a solicitat ca la următoarea reuniune a Adunării Generale membrii Uniunii să 
primească un document de sinteză. 
  
Dl președinte Iacob Baciu a dat cuvântul dlui Michaël Christophe, secretarul general al 
UCESIF, să prezinte subiectele aflate pe Ordinea de zi.  
 
La primul punct al Ordinii de zi, participanții au fost informați în legătură cu faptul că 
pregătirile efectuate de CES din Guineea în vederea organizării AG de la Conakry au 
înregistrat progrese și a fost prezentat un raport al CES-ului din Guineea cu privire la 
lucrările pregătitoare pentru Adunarea Generală electivă. Membrii Biroului au fost informați 
cu privire la tema de lucru aleasă de CES Guineea pentru următorul mandat prezidențial: 
„Diversitatea culturală în spațiul francofon în slujba dezvoltării durabile în țările membre 
ale UCESIF”, care va fi prezentată Adunării Generale elective. 
 
În cadrul următorului subiect al Ordinii de zi, Secretarul general a informat membrii 
Biroului cu privire la situația candidaturilor pentru funcția de vicepreședinte UCESIF.  
Situația se prezintă astfel: 
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Dintre membrii al căror mandat de vicepreședinte se încheie, CESEC din Coasta de Fildeș 
și CESE din Maroc nu își vor reînnoi candidaturile, deoarece au preluat președinția 
AICESIS, respectiv președinția UCESA. 
 
CES Benin, CES Burkina Faso, CESE Franța și CES România, al căror mandat de 
vicepreședinte se încheie, au solicitat în scris reînnoirea mandatului lor. 
 
Având în vedere alternanța, conform prevederilor statutare, între țările continentului african și 
cele ale continentul european, dna Marie-Béatrice LEVAUX a informat membrii Biroului că 
domnia sa, în calitate de reprezentant al CESE Franța, își va prezenta candidatura la funcția 
de prim-vicepreședinte, pentru a însoți președinția CES Guineea pentru perioada 2019-2021. 
Au fost înregistrate două noi candidaturi, și anume CESE Gabon și CES Grecia. 

 
În ansamblu, componența următorului Birou, care va fi supusă aprobării Adunării Generale 
elective, va rămâne echilibrată.  
 
La prima ședință a Biroului reînnoit după ședința Adunării Generale elective, conform 
Statutului, se vor numi, dintre vicepreședinți, trezorierul și trezorierul adjunct ai UCESIF. 
 
În perspectiva unei colaborări armonioase și complementare a UCESIF cu celelalte asociații 
internaționale ale CES-IS, președinții AICESIS (CESEC din Coasta de Fildeș) și UCESA 
(CESE Maroc) vor fi invitați să participe la reuniunile Biroului, în calitate de membri 
asociați. 
 
La punctul „Puncte diverse” nu a fost făcută nicio observație.  

 
 
 
 

 
  
 


