
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotărârea Adunării Generale 

a asociației 

ASOCIAȚIA EXPORT CLUB 

din 30.03.2018 

întrunită statutar la sediul din București, str. Academiei nr. 35/37, sector 1 

 

a.) se aprobă raportul de activitate al Consiliului director cât și programele desfășurate de către asociație pe perioada de la 

Adunarea Generală anterioară din ianuarie 2017 

b.) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, prezentat de către dl. Corneliu - Teofil Teaha 

c.) se validează strategia asociației pentru 2018 - 2019 și se decide înființarea de filiale teritoriale în regiunile istorice ale țării: 

Asociația Export Club își propune continuarea și diversificarea partneriatelor existente cu alte asociații cu activitate 

similară din țară și străinătate (cum ar fi CCI București, Jockey Club, ec Viena, etc.). Export Club își propune să se 

identifice cu interesul membrilor săi, privind creșterea rolului învățământului profesional dual, pentru îmbunătățirea 

acestuia în România în spriritul cooperării economice internaționale și a necesității existenței unei forțe de muncă 

calificate, drept premisă a atragerii investitorilor străini în Romania și astfel a ameliorării comerțului exterior al țării 

d.) se validează activitatea de până acum a Consiliului director și se alege dl. dr. Alex Todericiu ca președinte al Consiliului 

director pe o perioadă de trei ani 

e.) se validează componența noului Consiliului director 

 

1. dl. dr. Alex Todericiu, președinte 

2. dl. ing. Werner Braun, vicepreședintre 

3. dl. ec. Corneliu Teofil Teaha, vicepreședinte 

4. dl. ec. Adrian Volintiru, vicepreședinte 

5. dl. ec. Victor Leu, secretar general (la propunerea domnului dr. Alex Todericiu) 

6. doamna avocat Christina Stihhi, membru 

7. dl. Paul Drăgoiu, membru 

 

f.) se conferă statutul de membru de onoare al Clubului domnilor Cristian Macedonschi și Gabriel Smarandache, membri 

fondatori ai asociației și membri ai Consiliului director în perioada 2015-2018. 

g.) se decide acceptul retragerii calității de membru al Export Club firmelor Exclusive Clean International srl și Asociația 

Română pentru Transport Internațional (ARTRI) (la propunerea dlui Alex Todericiu și Gabriel Smarandache) 

 

 

Semnează  

 

membrii Asociației Export club prezenți la Adunarea Generală 

 

 

București, 30.03.2018 


