
 
 
 

 
 

 Minuta sedintei Consiliului Director ACI Romania – Asociatia 

Pietelor Financiare - din data de 7 octombrie 2009 

 

In data de 7 octombrie 2009 a avut loc sedinta Consiliului Director al 

asociatiei in prezenta urmatorilor membri: 

 

Serban Matei - Presedinte 

Marius Stoica - Secretar General 

Luminita Runcan - Secretar General Adjunct 

Eugen Cirstea - Sef Comisie Profesionalism 

Cristian Sporis - Sef Comisie Educatie 

Remus Serban – Membru 

Cosmin Bucur - Trezorier 

 

Ordinea de zi: 

1. Piata secundara a titlurilor de stat 

2. Convocarea AG 

 

Consiliul Director a discutat urmatoarele aspecte: 

 

1. Piata secundara a titlurilor de stat 

• Consiliul Director a discutat situatia actuala a cadrului de piata si 

contactual privind tranzactiile interbancare reversibile, si a factorilor 

care defavorizeaza evolutia acestei piete 

• Au fost prezentate discutate evolutii in curs: 

o transformarea in lombard la cerere a soldului de titluri blocat 

ca si garantie pentru plati;   



 
 
 

o conectarea Depozitarului Central cu Euroclear si cu sistemul 

de plati pentru a asigura gestiunea colateralului si 

respectarea principiului DVP 

o situatia cotatiilor de fixing pentru titluri de stat 

• S-a decis invitarea la discutii, in data de 19.10.2009, a trezorierilor 

principalelor banci active pe piata titlurilor de stat, pentru a discuta 

urmatoarele aspecte ce tin de necesitatea de dezvoltare a pietei 

secundare a titlurilor de stat: 

o modificarea regulilor actuale de fixing pentru bonduri, in 

sensul stabilirii unor obligatii ferme pentru participanti, de 

natura celor in vigoare pentru cotatiile ROBOR 

o cadrul contractul necesar pentru tranzactiile interbancare 

reversibile cu titluri de stat 

o clarificarea tipurilor de tranzactii reversibile cu titluri de stat 

si discutarea practicii altor piete 

• Dl Marius Stoica va elabora materialul de lucru pentru intalnire, 

prezentand pozitia Consiliului Director ACI referitor la aspectele de 

mai sus 

 

2. Convocarea Adunarii Generale 

• Consiliul Director a decis convocarea celei de-a XV-a Adunari 

Generale ACI in data de 06.11.2009. 

• Lucrarile AG vor avea loc in aula IBR, iar receptia intr-o locatie ce 

va fi comunicata ulterior 

• S-a luat nota de propunerea Thomson Reuters de sponsorizare a 

acestui eveniment si de sustinere a unei prezentari pe teme de 

actualitate 

 

Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va fi stabilita la o data ulterioara. 

 


