
 
 
 

 
 

PROCES VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI DIRECTOR 

ACI ROMANIA - ASOCIATIA PIETELOR FINANCIARE 

 

 

Data: 27.01.2011 

Locul desfasurarii: Centrul de Pregatire Profesionala al BNR 

 

In data de 27.01.2011 a avut loc sedinta Consiliului director al 

asociatiei, in prezenta tuturor membrilor:  

 

Serban Matei, Presedinte;     

Marius Stoica, Secretar general;  

Luminita Runcan, Secretar general adjunct 

Cristian Sporis, Sef Comisie Profesionalism;   

Eugen Cirstea, Sef Comisie Educatie;  

Cosmin Bucur, Trezorier 

Dorin Badea, Redactor ACI 

Razvan Gheorghe, Membru;   

  

 

 

Ordinea de zi: 

1. Cotizatia pentru anul 2011 
2. Cursurile ACI – Financial Markets Academy 
3. Proiectul REPO 
4. Diverse 
 

Consiliul director a discutat urmatoarele: 

 
1. Cotizatia pentru anul 2011 

 

Consiliul director a realizat o analiza a rezultatelor financiare ale 

anului 2010, a gradului de incasare a cotizatiei pe anul 2010, in 

contextul proiectelor realizate si a felicitat trezorierul pentru 

implicare si rezultate, gradul de colectare fiind cel mai bun din 

ultimii ani. 

 

A avut loc, de asemenea, o analiza a bugetului propus in contextul 

planurilor pentru anul 2011 si s-a stabilit cuantumul cotizatiei (pentru 

membri si membri afiliati) la 400 lei. 

 

 



 
 
 

 
2. Cursurile ACI – Financial Markets Academy 

 

In continuarea discutiilor din anul 2010 pentru imbunatatirea 

pregatirii profesionale in vederea sustinerii examenelor ACI, 

Comitetul director a analizat si aprobat propunerile comisiei de 

educatie privind realizarea celui de-al doilea seminar de pregatire 

pentru examenele ACI impreuna cu Financial Markets Academy din 

Olanda.  

 

3. Proiectul REPO 

 

Conducatorul proiectului REPO, dl. Cristian Sporis a informat Consiliul 

director asupra stadiului proiectului, realizat cu sprijinul trezoreriei 

Piraeus Bank si a altor membrii ai asociatiei. Analiza efectuata a 

evidentiat faptul ca trebuie actionat pe doua planuri: cadrul legal si 

cel tehnic. In ceea ce priveste cadrul legal asociatia se va indrepta 

spre o firma specializata in acest sens iar in privinta crearii premiselor 

tehnice pentru implementarea proiectului REPO se va organiza o 

intalnire la BNR cu specialistii SaFir. 

 

 

4. Diverse 

 

Dl. Serban Matei a informat asupra discutiilor privind organizarea 

unui eveniment de catre Thomson Reuters impreuna cu ACI 

Romania pentru prezentarea EIKON in data de 10 martie 2011.  

 

 

 

Consiliul director al ACI Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


