Bucuresti, 9 noiembrie 2009
Comunicat de presa

In data de 6 noiembrie 2009 a avut loc în aula Institutului Bancar Român cea de-a XV-a
Adunare Generala a ACI Romania – Asociatia Pietelor Financiare.
Adunarea Generala a analizat si aprobat raportul Comitetului Director al asociatiei pentru
anul precedent, cele mai importante decizii adoptate fiind:
-

Implicarea asociatiei in procesul de dezvoltare a pietelor financiare din Romania prin
contributia la cresterea gradului de lichiditate a pietei monetare, la dezvoltarea pietei
secundare a titlurilor de stat si la modificarea regulilor de fixing pentru titlurile de
stat. Echipele de proiect au sustinut prezentari cu propuneri pe aceste subiecte.

-

Organizarea de reuniuni de prezentari si dezbateri pe teme de actualitate privind
pietele financiare

-

Cresterea vizibilitatii proiectelor promovate de asociatie

-

Continuarea sprijinirii participarii membrilor asociatiei la procesul de examinare ACI

Au fost organizate alegeri pentru ocuparea unor posturi vacante in Comitetul Director al
ACI Romania - Asociatia Pietelor Financiare. Membrii nou alesi sunt: domnul Cristian
Sporis – Seful comisiei de profesionalism (Raiffeisen Bank), domnul Eugen Cirstea –
Seful comisiei de educatie (BCR), domnul Dorin Badea – Responsabil comunicare
(UniCredit Tiriac Bank), domnul Razvan Gheorghe – Membru (CEC Bank).
Invitatul ACI Romania a fost domnul Jacob Dajani, Business Development Manager
Emerging Markets al Thomson Reuters, care a susţinut în faţa asistenţei o prelegere pe
tema evoluţiei pieţelor emergente post-criza .

ACI ROMANIA – ASOCIATIA PIETELOR FINANCIARE
WWW.ACI-ROMANIA.RO

ACI Romania – Asociaţia Pieţelor Financiare are 185 membri, 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.
Consiliul Director al ACI Romania - Asociatia Pietelor Financiare
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