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Bucureşti, 16 octombrie 2019  

 

 

 

Stimaţi colegi,  

 

În conformitate cu statutul asociaţiei, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală 

în data de 15 noiembrie 2019,  ora 18.00.  

 

În anexă vă prezentăm programul Adunării Generale, ordinea de zi, precum şi 

propunerile Consiliului Director pentru funcţiile pentru care mandatele actualilor 

membri expira în acest an. 

 

Pentru a asigura organizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor Adunării Generale, 

comitetul de organizare vă adresează rugămintea de a transmite propunerile 

dumneavoastră pentru mandatele disponibile în Consiliul Director, cât şi 

confirmările de participare, până cel mai târziu miercuri, 5 noiembrie 2019 ora 

16.00 pe adresa contact@aci-romania.ro. 

  

Locul unde va avea loc Adunarea Generală, ce va fi urmată de o recepţie, va fi anunţat 

ulterior. 

 

 

 

 

 

Cu stimă, 

Consiliul Director 

 

 

 

mailto:contact@aci-romania.ro
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a) Programul este următorul: 

 

17.30 - 18.00      Înregistrarea participanţilor 

 

18.00 - 19.30      Adunarea Generala a ACI România 

 

19.30      Cocktail  

       

 

b) Ordinea de zi propusă: 

 

I. Raportul Consiliului Director 

 

II. Alegeri pentru Consiliul Director 

 

 - Sef Comisie Profesionalism 

 - Sef Comisie Educatie 

 - Responsabil comunicare 

 - Membru 

 - Membru 

 

III. Prezentare Refinitiv 

IV. Prezentare Bloomberg 

 

V. Diverse 

 

 

 

c) Propunerile Consiliului Director pentru mandatele disponibile: 

 

- pentru funcţia de Şef Comisie Profesionalism:  

 

domnul Aurelian Mihailescu, Director Trezorerie, Raiffeisen Bank România 

 

- pentru funcţia de Şef comisie educaţie: 

 

 domnul Valentin Popovici, Director Executiv Trezorerie, BCR  

 

- pentru funcţia de Responsabil comunicare: 

 

 domnul Marius Stoica, Director Executiv Piete Financiare, , BRD - Groupe 

Societe Generale  
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- pentru funcţia de Membru al Consiliului: 

 

 doamna  Corina Cudric (Negut), Director Trezorerie, First Bank 

 

- pentru funcţia de Membru al Consiliului: 

 

 domnul Laurenţiu Mihăilescu, Director Executiv Trezorerie, ING Bank 

România 

 



AURELIAN MIHAILESCU 
Tel. +40.21.306.12.21,  

Email: aurelian.mihailescu@raiffeisen.ro 
 
 

Aurelian a început să lucreze în 1997 in anul 2 de facultate, la Banca Agricola, în Departamentul 
Trezorerie. In primii ani s a ocupat in egala masura de tranzactionarea interbancara dar si de relatia 
cu clientii. 

În 2001, când Raiffeisen a cumpărat Banca Agricola, a ramas alături de echipă și s-a axat pe partea de 
tranzacționare interbancara timp de câțiva ani, mai apoi devenind Seful Departamentului de 
Tranzacționare din Raiffeisen Bank Romania.  

Incepand cu 2012 el acopera atat departamentul de tranzactionare cat si cel de vanzari produse 
Piete de Capital.  

Impreuna cu colegii sai au obtinut rezultate foarte bune in decursul anilor in ciuda schimbarilor si 
provocarior majore din Pietele Financiare .  



    VALENTIN POPOVICI, CFA 

Tel. +40.784.211.646,  
Email: valentin.popovici@bcr.ro 

 
 

Valentin Popovici are o experienta de 18 ani in domeniul financiar bancar, incepandu-si cariera in 
2001 in cadrul Banci Nationale a Romaniei. Incepand cu 2004 a trecut in sectorul bancar privat, intial 
in cadrul Diviziei Piete Financiare din ABN-AMRO Bank Romania si a continuat la Citibank Romania 
(Global Markets) pana in 2010.  

Din 2010 pana in prezent, Valentin face parte din echipa Bancii Comericiale Romane. Din 2013 
conduce Directia Piete Financiare iar incepand cu 2018 este si responsabil la nivel de Erste Group 
Markets de activitatea de Corporate Sales, coordonand echipele din cele 6 tari unde Erste Bank isi are 
prezenta. Valentin Popovici este CFA charterholder din anul 2008 si membru CFA Romania din 2007. 

Valentin Popovici candideaza pentru o pozitie de membru in cadrul Coimitetului Director ACI 
Romania. 



MARIUS STOICA 
Tel. +40.21.301.68.52,  

Email: marius.stoica@brd.ro 
 
 

Marius Stoica este Director Executiv Piete Financiare in cadrul BRD – Groupe Societe Generale SA, 
avand o experianta de 25 de ani in domeniul pietelor financiare. Responsabilitatile sale includ 
coordonarea activitatilor de tranzactionare pe curs, titluri de stat si rata dobanzii, de gestiune a 
lichiditatii, de distributie de produse de flux, de investitii si de acoperire a riscurilor de piata valutara 
si monetara catre clientii bancii, si a serviciilor de brokeraj pe piete interne si externe.  

In calitate de membru al ACI Romania din 1994, Marius a participat la adaptarea in limba romana a 
Codului de Conduita ACI, la elaborarea Regulilor pentru stabilirea dobanzilor de referinta 
ROBID/ROBOR si a Regulilor pentru stabilirea fixingului titlurilor de stat, la proiectul de elaborare a 
contractelor locale RMRA, RO ISDA, RO CSA.  

Marius candideaza pentru pozitia de Responsabil Comunicare din cadrul Comitetului Director al ACI 
Romania 



CORINA ANCA CUDRIC (NEGUT), CFA 
Tel. +40.721.201.758,  

Email: corina.negut@firstbank.ro 

Noiembrie 2019 

 

 

Dupa absolvirea facultatii, Corina s-a angajat in 2002 in trezoreria Piraeus Bank Romania SA, unde a 
lucrat mai intai ca Junior MM Dealer, urmand sa fie promovata Deputy Treasurer in 2007 si Treasurer 
in 2012. In paralel cu job-ul si-a continuat studiile, efectuand un master despre management financiar 
si bursier la ASE, urmand ca apoi sa parcurga cele trei nivele ale examenului CFA, obtinand si titlul CFA 
in 2010. 

Din 2012 pana in 2019, trezoreria Piraeus Bank Romania, devenita in prezent First Bank SA, a avut 
multiple realizari sub coordonarea Corinei, in ciuda dificultatilor determinate de criza din Grecia si 
mediul puternic concurential din piata locala. Bugetul s-a realizat cu succes an de an, inovatia si 
adaptabilitatea au fost folosite atat in relatia cu clientii cat si in imbunatatirea cooperarii interbancare, 
o data cu dezvoltarea legislatiei din ce in ce mai stufoase, banca fiind totodata in proces de vanzare 
din 2015. Schimbarea actionarului bancii a creat noi oportunitati in cadrul trezoreriei bancii, 
nemaiexistand o banca mama in spate care sa decida in ultima instanta. Corina coordoneaza in prezent 
atat activitatea de tranzactionare, cea de administrare active si pasive, cat si zonele de vanzari, 
dezvoltare afaceri si institutii financiare. 

Corina candideaza pentru o pozitie de membru in cadrul Comitetului Director ACI Romania. 



 LAURENTIU MIHAILESCU  
Tel. +40.31.406.89.80,  

Email: Laurentiu.mihailescu@ing.ro 
 
 

Laurentiu Mihailescu este Director al departamanetului Piete Financiare in cadrul ING Bank Sucursala 
Bucuresti din 2017, promovand pe rand de la intoarcerea lui in Romania in 2009 de la trader la 
Managerul Deskului de Tranzactionare Dobanzi si apoi manager al Departamentului Tranzactionare. 
Laurentiu are o experienta de 20 de ani pe piete financiare, inainte de ING lucrand in departamentul 
Trezorerie al BERD in Londra. La ING Laurentiu a depus constant eforturi pentru dezvoltarea pietelor 
financiare din Romania, ING fiind in avantgarda tranzactionarii a noi instrumente financiare, o 
contrapartida de incredere pe piata si o prezenta constanta intre primele 3 locuri in topul dealerilor 
primari. 

 


