Bucureşti, 23 septembrie 2021

Comunicat de presă

ACI România – Asociaţia Pieţelor Financiare – 26 de ani de activitate
În data de 23 septembrie 2021 a avut loc cea de-a XXVI-a Adunare Generală ACI România –
Asociaţia Pieţelor Financiare.
Consiliul Director a prezentat activitatea Asociației din ultimul an:
 Colaborarea cu alte asociații profesionale, participarea membrilor ACI ca lectori în
programele Envisia – Boards of Elite;
 Participarea în grupul de lucru Benchmark Regulation organizat de ARB;
 Participarea la întâlniri cu autoritățile de reglementare pentru prezentarea punctelor de
vedere ale comunității profesionale a piețelor financiare pe teme de interes general cum ar
fi tranziția de la dobânzile de referinta IBOR câtre Risk Free Rates.
De asemenea, în cadrul ședinței au fost susținute prezentări pe următoarele subiecte:






Tranziția dobânzilor de referință IBOR către Risk Free Rates;
Evoluții anticipate ale guvernanței dobânzilor de referință ROBID/ROBOR;
Modificări ale FX Global Code;
Noul statut al asociației ACI ROMÂNIA (aprobat în cadrul ședinței);
Plan de acțiune 2022;

Totodată, urmare a alegerilor pe baza voturilor exprimate de membrii Asociației, Consiliul
Director al ACI România are următoarea componenţă:
-

Preşedinte
Secretar General
Trezorier
Şeful comisiei de educaţie
Şeful comisiei de profesionalism
Membru responsabil comunicare
Membru

Luminiţa Runcan (Banca Transilvania)
Iancu Cuțumișu (Banca Națională a României)
Corina Cudric (Neguț) (First Bank)
Valentin Popovici (BCR)
Adrian Constantin Pârvulescu (Unicredit Bank)
Laurențiu Mihăilescu (ING Bank România)
Marius Stoica (BRD – Groupe Societe Generale SA)

Bucureşti, 23 septembrie 2021

Despre ACI România - Asociația Piețelor Financiare

ACI România – Asociația Piețelor Financiare este o organizație profesională, fără scop lucrativ,
a profesioniștilor bancari activând în domeniul piețelor financiare, având drept obiectiv
promovarea standardelor etice și de competentă specifice acestei profesii.
În cei 26 de ani de la înființare, Asociația ACI România a realizat o serie de proiecte menite să
dezvolte și să alinieze piața financiar-bancară din România la standardele internaționale de
conduită, educație profesională, de formalizare contractuala a anumitor tipuri de
tranzacții. De notat, de asemenea, colaborarea ACI România cu instituțiile de reglementare
pentru elaborarea și perfecționarea în spirit european a unor regulamente ale piețelor monetarvalutare din România, asociația fiind inițiatorul proiectelor de implementare a calculului și
publicării zilnice a ratelor de referință pentru piața monetară (ROBOD/ROBOR) și a ratelor de
referință pentru titlurile de stat. În prezent, Asociația ACI România este implicată in discuțiile cu
privire la implementarea noilor rate ce vor înlocui LIBOR. Pe plan internațional, asociația ACI
Financial Markets Association, la care este afiliata ACI Romania, a fost implicata in revizuirea
Codului de Conduită Global pentru Tranzacțiile de Schimb Valutar (FX Global Code), noua
versiune intrând in vigoare la finalul lunii iulie a.c.
Pentru anul 2022 ACI își propune continuarea participării la grupurile de lucru pe tema IBOR
transition organizate de ARB și în general monitorizarea continuă a piețelor financiare pentru a
răspunde nevoilor ei de dezvoltare. De asemenea s-a planificat implicarea Asociației în proiectul
“Educație financiară” alături de Ministerele Educației, Finanțelor și Economiei precum și de
BNR, ASF și ARB cât și continuarea parteneriatului cu Envisia ca furnizor, prin membrii ACI,
de formare profesională pe tema piețelor financiare. Strategia de comunicare implică punerea la
dispoziția membrilor asociației a website-ului pentru publicarea eventualelor lucrări / materiale
pentru susținerea doctoratului care au legătură cu domeniul piețelor financiare, publicarea în mod
regulat, pe website, de materiale de analiză a piețelor financiare si comunicarea oportunităților de
cariera în domeniul financiar către membri, la solicitarea reprezentanților angajatorilor.
Consiliul Director al ACI România – Asociaţia Pieţelor Financiare

