Bucureşti, 1 iunie 2012
Comunicat de presă

În data de 31 mai 2012 a avut loc la sediul Centrului de Pregătire al Băncii Naţionale a României
cea de-a XVIII- a Adunare Generală a ACI Romania – Asociaţia Pieţelor Financiare.
Subiectele avute pe ordinea de zi au fost următoarele:
- Raportul Consiliului Director
- Alegeri pentru Consiliul Director
- Congresul 51 al ACI – Dubai
În cadrul Raportului Consiliului Director au fost dezbătute următoarele teme de interes general:
- Extinderea proiectului “Fixing” ce are in vedere interpolarea preţurilor la Titlurile de Stat
pentru toate emisiunile;
- Proiectul “REPO” – extinderea cadrului existent de decontare şi depozitare a titlurilor de
stat şi crearea unui contract REPO bazat pe legea română;
- Continuarea sprijinirii participării membrilor Asociaţiei la procesul de pregătire
profesională;
- Raportul Trezorierului în ceea ce priveşte rezultatul exerciţiului financiar 2011
Într-o ultimă etapă s-a trecut la alegerea membrilor din Consiliul Director al caror mandat a
expirat. Propunerea Consiliului Director pentru funcţia de preşedinte, domnul Victor Andrei,
director adjunct BNR, a fost aprobată în unanimitate de către membrii prezenţi. Totodată,
Adunarea Generală a Asociaţiei a votat în unanimitate conferirea titlului de Membru de Onoare
a Asociaţiei Pieţelor Financiare domnului Şerban Matei pentru contribuţia deosebită la formarea
şi dezvoltarea asociaţiei, încă de la înfiinţare.
Ca urmare a votului liber exprimat, noul Consiliu Director este, dupa cum urmează:
- Preşedinte
Victor Andrei (Banca Naţională a României)
- Secretar General
Marius Stoica (BRD – Groupe Societe Generale)
- Trezorier
Cosmin Bucur (RBS Bank)
- Şeful Comisiei de educaţie
Eugen Cârstea (BCR)
- Şeful Comisiei de profesionalism
Cristian Sporis (Ministerul Finantelor Publice)
- Responsabil comunicare
Theo Buftea (Bancpost)
- Membru
Luminiţa Runcan (Banca Transilvania)
- Membru
Răzvan Gheorghe (CEC Bank)
Au rostit alocuţiuni în calitate de invitaţi ai adunării generale, domnul Mugur Isărescu,
Guvernatorul BNR, Membru de Onoare al ACI Romania, domnul Cristian Sporiş, Secretar de Stat
în MFP şi domnul Axel Jester, Director Europa de Est în cadrul Thomson Reuters.
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ACI Romania – Asociaţia Pieţelor Financiare are peste 250 membri, este o organizaţie
profesională, fără scop lucrativ, bazată pe camaraderia dintre arbitrajişti (dealeri), având drept
scop promovarea acestei profesiuni, fără discriminare. Obiectul său de activitate cuprinde
următoarele:

a.menţinerea şi dezvoltarea solidarităţii şi loialitatii profesionale;
b.acordarea de asistenţă în raporturile profesionale ;
c.activarea pentru recunoaşterea importanţei şi înaltei reputaţii a acestei profesiuni;
d.îmbunătaţirea nivelului profesional al membrilor săi;
e.stabilirea şi întărirea relaţiilor dintre Asociaţie şi membrii săi şi organizaţii similare din
alte ţări.
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