Bucuresti, 15 iunie 2011
Comunicat de presa

In data de 9 iunie 2011 a avut loc a XVII-a Adunare Generala a ACI Romania – Asociatia Pietelor
Financiare.
Subiectele avute pe ordinea de zi au fost urmatoarele:
- Carta ACI - prezentare
- Raportul Consiliului Director
- Modificarea Statutului Asociatiei
- Alegeri pentru Consiliul Director
- Congresul 50 al ACI – Budapesta
In cadrul Raportului Consiliului Director au fost dezbatute urmatoarele teme de interes general:
- Analiza pe marginea primelor luni de stabilire a fixingului pentru titlurile de stat de tip
benchmark, proiect ACI, functional din ianuarie 2011
- Stadiul proiectului “REPO” – discutiile privind modificarea cadrului existent de decontare
si depozitare, crearea unui contract cadru unic
- Prezentarea actiunilor de pregatire profesionala a membrilor Asociatiei si a planurilor de
continuare a acestora
- Raportul Trezorierului in ceea ce priveste rezultatul exercitiului financiar 2010
De asemenea au fost adoptate propunerile de modificare a Statutului Asociatiei cu privire la
functionarea Adunarii Generale (cvorum, modalitate de vot) si a Consiliului Director
(componenta, conditii pentru calitatea de membru al Consiliului).
Intr-o ultima etapa s-a trecut la alegerea membrilor din Consiliul Director al caror mandat a
expirat.
Ca urmare a votului Adunarii Generale, noul Consiliu Director este, dupa cum urmeaza:
- Presedinte
Serban Matei (Banca Nationala a Romaniei)
- Secretar General
Marius Stoica (BRD – Groupe Societe Generale)
- Trezorier
Cosmin Bucur (RBS Bank) – mandat nou
- Seful Comisiei de educatie
Eugen Cirstea (BCR) – mandat nou
- Seful Comisiei de profesionalism
Cristian Sporis (Raiffeisen Bank) – mandat nou
- Responsabil comunicare
Theo Buftea (Bancpost) – mandat nou
- Membru
Luminita Runcan (Banca Transilvania) – mandat nou
- Membru
Razvan Gheorghe (CEC Bank) – mandat nou
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Invitatii nostri , doamna Aleksandra Krasiewicz/Specialist Piete Globale si domnul Rafal
Doliwa/Account Manager Polonia&Romania reprezentand Thomson Reuters au facut o scurta
introducere a noilor reglementari vizand pietele financiare.

ACI Romania – Asociaţia Pieţelor Financiare este o organizatie profesionala, fara scop lucrativ,
bazata pe camaraderia dintre arbitrajisti (dealeri), avand drept scop promovarea acestei
profesiuni, fara discriminare. Obiectul sau de activitate cuprinde urmatoarele:

a. mentinerea si dezvoltarea solidaritatii si loialitatii profesionale;
b. acordarea de asistenta in raporturile profesionale ;
c. activarea pentru recunoasterea importantei si inaltei reputatii a acestei profesiuni;
d. imbunatatirea nivelului profesional al membrilor sai;
e. stabilirea si intarirea relatiilor dintre Asociatie si membrii sai si organizatii similare din
alte tari.
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