
PROIECTUL USAID „TRANSPARENȚA 
SECTORULUI FINANCIAR ÎN MOLDOVA” 

CONCEPT: PLATFORMA RETAIL 

PENTRU VALORI MOBILIARE DE STAT 

ȘI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 

Martie, 2021 

DRAFT



usaid.gov CONCEPT: PLATFORMĂ RETAIL   |  2 

Conținut 

ACRONIME ................................................................................................................................................... 3 

REZUMAT ..................................................................................................................................................... 4 

1. INTRODUCERE ................................................................................................................................... 6 

2. OPERAȚIUNI ........................................................................................................................................ 7 

2.1. DOMENIUL DE APLICARE AL PLATFORMEI RETAIL ........................................................ 7 

2.2. ACHIZIȚIONAREA DIRECTĂ A VALORILOR MOBILIARE DE STAT ................................ 8 

2.3. ACORDURI BILATERALE ........................................................................................................ 12 

3. PLĂȚI ȘI ORDINE ................................................................................................................................. 14 

3.1. PROCESUL DE PLATĂ ............................................................................................................ 14 

3.2. ORDINE ....................................................................................................................................... 15 

4. IMPLICAȚII DE REGLEMENTARE ..................................................................................................... 16 

5. PLANURI DE VIITOR ............................................................................................................................ 17 

5.1. INFORMAREA EMITENȚILOR ȘI INVESTITORILOR ......................................................... 17 

5.2. PIAȚA PRIMARĂ ........................................................................................................................ 18 

5.3. DEZVOLTAREA PRODUSULUI .............................................................................................. 19 

ANEXA 1 – ACTORI ȘI ROLURI ............................................................................................................. 20 

Producerea acestui raport/material a fost posibilă datorită suportului din partea poporului american 

prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul 

acestui material ține de responsabilitatea Proiectului „Transparența Sectorului Financiar în 

Moldova” și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite. DRAFT



usaid.gov CONCEPT: PLATFORMĂ RETAIL   |  3 

ACRONIME 

AML/CFT (CSBFT) Combatere a spălării banilor și finanțării terorismului 

BNM Banca Națională a Moldovei 

CNPF Comisia Națională a Pieței Financiare 

Cod ISIN Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare 

DCU Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

DPD Dealer Primar Desemnat 

DvP Livrare contra plată 

KYC Cunoașterea clientului (Know Your Client) 

MDL Leu Moldovenesc 

MF Ministerul Finanțelor 

OTC Extrabursier (over-the-counter) 

SAPI Sistemul automatizat de plăți interbancare 
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REZUMAT 

Valorile mobiliare sunt unul dintre cele mai preferate instrumente de investiții și reprezintă o alternativă 

excelentă pentru persoanele fizice și investitorii instituționali care doresc să-și diversifice portofoliile. 

Crearea unui canal specific pentru investitori retail care doresc să investească în instrumente 

financiare, în particular în valori mobiliare de stat, dar și în instrumente corporative, extinde opțiunile 

de investiții, oferindu-le alternative la depozitele bancare. 

Crearea unei platforme pentru investitori retail (în continuare – platformă retail, platformă) oferă un șir 

de avantaje. Guvernului va avea oportunitatea de a accesa o nouă rezervă de capital în afara piețelor 

tradiționale cu ridicata, prin intermediul canalelor online. Companiile și investitorii vor dispune de un 

mecanism sigur și eficient de transfer al instrumentelor financiare, alături de mecanismele tradiționale. 

Platforma facilitează Programul Guvernului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat, un factor 

cheie de extindere și aprofundare a pieței datoriei de stat. Mai mult decât atât, cu timpul, dezvoltarea 

platformei retail poate stimula inovarea și progresul mai larg, inclusiv facilitarea transferurilor la distanță 

a valorilor mobiliare corporative, asistența pentru tranzacții extrabursiere etc., creând premise pentru 

dezvoltarea unei piețe de capital mai puternice. 

Pentru autorități, accesarea unei baze largi de investitori și creșterea profilului public al țării reprezintă 

două beneficii distincte pe care emisiunile retail le pot oferi. O bază diversificată de investitori va duce, 

cu timpul, la creșterea cererii privind instrumentele de datoriei de stat și astfel la creșterea eficienței și 

scăderea costurilor împrumuturilor. În același timp, dezvoltarea unei platforme retail reprezintă o etapă 

importantă a eforturilor sporite de creștere a oportunităților de investiții pentru investitorii locali și străini. 

Acest raport descrie conceptul de creare a unei platforme retail în Republica Moldova: un ghișeu 

electronic unic, prin intermediul căruia pot fi efectuate operațiuni cu instrumente financiare într-

un mod sigur, securizat și eficient. Platforma, configurată ca o interfață online cu acces la distanță 

prin internet, va permite decontarea instrumentelor financiare între investitori retail. Platforma va facilita 

vânzarea directă a valorilor mobiliare de stat unui public larg de investitori retail individuali, care vor 

putea achiziționa și vinde valori mobiliare de stat, la un cost redus, în condiții de siguranță. 

Domeniul de aplicare al platformei retail include următoarele operațiuni: 

i. Achiziționarea directă a valorilor mobiliare de stat de către investitorii retail – în orice

moment din timpul orelor de lucru, un utilizator autentificat va putea să se conecteze la

platformă pentru a vizualiza valorile mobiliare de stat plasate în prezent la vânzare și să

cumpere instrumentul selectat.

ii. Transferul instrumentelor financiare în baza acordurilor bilaterale între investitori

retail – oricare doi utilizatori autentificați vor putea tranzacționa valorile mobiliare deținute în

conturile lor. Această posibilitate se va extinde și asupra altor operațiuni care la moment sunt

efectuate la sediul DCU.

Platforma va fi deținută și gestionată de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) – 

entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a Moldovei (BNM). Pentru a maximiza 

impactul și a facilita lansarea eficientă, platforma retail va fi o componentă a unei soluții IT/interfețe 

strâns legate de sistemele DCU. Astfel, pe de o parte, platforma va beneficia de sistemele 
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informaționale și infrastructura implementată deja de DCU, de reglementările interne și cadrul 

organizațional al DCU. Pe de altă parte, se va asigura conformitatea cu cerințele de reglementare, 

inclusiv cu garanțiile de protecție a consumatorilor și cu procedurile AML necesare, precum și se vor 

atenua riscurile-cheie și menține încrederea investitorilor retail în platformă și în piața valorilor mobiliare 

de stat. 

Platforma retail va fi structurată ca o platformă digitală exclusiv de execuție: o extensie a arhitecturii 

curente de decontare a DCU, oferind posibilități sporite de decontare a tranzacțiilor clienților retail. 

Aceasta nu va fi echivalentă cu o piață reglementată (bursieră). Platforma va digitaliza procesele care 

au loc în prezent la ghișeu și care impun prezența fizică a investitorului la oficiul dealerului, brokerului 

sau DCU. 

Principalii beneficiari ai platformei retail vor fi cetățenii moldoveni cu domiciliul în țară, care au un cont 

bancar valabil deschis la una dintre băncile comerciale locale. Platforma retail va facilita procesul 

oferind instrucțiuni detaliate, ușor de citit, privind eligibilitatea și înregistrarea. De asemenea, va furniza 

toate datele, informațiile, rapoartele, instrucțiunile și dezvăluirile necesare într-un format ușor de utilizat 

pentru a permite investitorilor retail să ia decizii în cunoștință de cauză. Acest lucru este necesar, dat 

fiind faptul că un investitor mediu nu este un cunoscător profesionist al pieței financiare sau al 

tehnologiei. 

Clienții retail vor putea crea conturi personale pe platforma retail utilizând o metodă de autentificare 

digitală. După autentificarea contului, investitorul va putea: efectua tranzacții cu valorile mobiliare de 

stat puse în vânzare prin intermediul platformei; transfera valori mobiliare între conturile sale la DCU; 

precum și genera rapoarte care să afișeze drepturile de proprietate ale utilizatorului asupra valorilor 

mobiliare. 

Procesul de depunere a ofertelor va fi o acțiune cu caracter juridic obligatoriu. Acest lucru va fi specificat 

în regulile și orientările disponibile pentru utilizatori pe platformă. Decontarea tranzacțiilor înregistrate 

prin intermediul platformei va fi procesată de DCU în ziua înregistrării tranzacției. 

În ceea ce privește infrastructura de plată, platforma retail se va baza pe serviciul MPay, care este o 

soluție de plată disponibilă pentru implementarea imediată a decontărilor tuturor tranzacțiilor 

înregistrate prin intermediul platformei. Acest serviciu, de asemenea, este capabil să furnizeze transfer 

de credit către orice cont de card deschis la o bancă comercială locală, adică clienții vor putea primi 

plățile cupoanelor și încasările la scadența unei obligațiuni. Aceste funcționalități vor permite oricărei 

persoane care deține un cont de card, emis de o bancă locală, să efectueze și să recepționeze plăți 

prin intermediul platformei. 

Protecția consumatorilor va juca un rol important în cultivarea interesului față de instrumentele 

disponibile pe platformă și s-ar putea să determine succesul platformei pe termen lung. Întrucât 

emitenții și investitorii retail pot avea opinii și înțelegeri diferite ale beneficiilor și riscurilor participării pe 

piața valorilor mobiliare de stat. Abordarea acestor opinii necesită o informare puternică și o campanie 

eficientă care poate identifica și izola provocarea, furniza rezultate, măsura schimbarea. Platforma 

retail va trebui să implementeze un conținut de informare și educare proactiv, practic și eficient pentru 

investitorii retail cu scopul dezvoltării cunoștințelor privind valorile mobiliare de stat. 
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Un activ intangibil, dar valoros al soluției propuse reprezintă potențialul de dezvoltare a platformei în 

viitor. O vizibilitate suficientă și un număr tot mai mare de utilizatori ar putea determina emitenții să 

decidă că platforma retail poate fi un canal eficient de plasare directă a valorilor mobiliare, 

complementar infrastructurii clasice. Astfel, platforma retail ar putea găzdui piața primară a valorilor 

mobiliare de stat, precum și produse suplimentare, cum ar fi obligațiunile municipale sau chiar cele 

corporative. Pentru a realiza acest lucru, vor fi necesare eforturi considerabile de ajustare a cadrului 

legislativ. 

1. INTRODUCERE

Platforma retail oferă o oportunitate de a accesa un public nou și o nouă rezervă de capital în afara 

piețelor tradiționale cu ridicata. Platforma este concepută ca un punct unic, care explorează și utilizează 

potențialul operațiunilor cu valori mobiliare prin internet. Mecanismele oferite de platformă vor putea fi 

utilizate în mod prioritar pentru vânzarea directă a valorilor mobiliare de stat retail către un public larg 

de investitori retail neprofesioniști domiciliați în Republica Moldova. 

Mobilizarea capitalului prin valorile mobiliare de stat retail atrage un beneficiu clar – o diversificare a 

finanțării. Accesul la o bază largă de investitori și creșterea profilului public al unei țări reprezintă două 

beneficii distincte pe care emisiunile retail le pot oferi. În Republica Moldova, autoritățile naționale și 

municipale/regionale pot strânge fonduri prin emiterea valorilor mobiliare de stat (suverane și 

municipale). Fondurile, de exemplu, pot fi utilizate pentru sprijin bugetar/fiscal, caz în care, emitentul 

este probabil singura entitate obligată (cum este de exemplu, MF). Acestea ar putea fi, de asemenea, 

utilizate pentru investiții de capital sau proiecte de infrastructură care pot avea una sau mai multe 

entități obligate, dincolo de emitent. 

Principala motivație a investitorilor retail reprezintă creșterea valorii nete a investițiilor lor. Structurarea, 

dezvoltarea, lansarea și promovarea cu succes a platformei retail își propune să răspundă la această 

motivație intrinsecă. Platforma abordează un set de provocări și introduce un nou set de instrumente 

pentru a întruni nevoile segmentului de investitori retail. Platforma oferă investitorilor retail un portofoliu 

larg de valori mobiliare de sta, cu intervale de scadențe, structuri și dimensiuni diferite. În același timp, 

selecția valorilor mobiliare retail ar oferi flexibilitate emitenților care doresc să crească finanțarea prin 

îndatorare, dar aceștia trebuie să stimuleze și să fie ei însuși stimulați de interesul pieței țintă - 

segmentul retail. 

În Republica Moldova, pe de o parte, participarea investitorilor privați pe piața valorilor mobiliare de stat 

– clienții care cumpără valori mobiliare prin intermediul băncilor – este destul de modestă: clienții retail

dețin aproximativ 1,5% (aproximativ 200 milioane MDL, conform situației la data de 01.01.2021) din

obligațiunile de stat aflate în circulație. Pe de altă parte, investitorii privați sunt destul de activi atunci

când vine vorba de deținerea de depozite și economii în băncile țării (doar depozitele la termen cu

dobândă constituie 16,8 miliarde MDL la data de 01.01.2021, sau aproximativ 8% din PIB). Acest lucru

vorbește despre potențialul mare de economii existent, iar o parte din depozitele1 bancare tradiționale

ar putea fi direcționate către obligațiuni de stat.

1 Emisiunile de stat pe termen lung pot fi percepute, în mod tradițional, de către investitorii retail, drept o formă de economisire pentru 

perioadele de timp viitoare sau pentru generația următoare, în timp ce emisiunile pe termen scurt și mediu pot fi percepute ca o 

alternativă la depozitele bancare sau polițele de asigurare de viață indexate sau cu primă. 
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Acest raport descrie conceptul de creare a unei platforme retail în Republica Moldova: un ghișeu 

electronic unic, prin intermediul căruia pot fi efectuate operațiuni cu instrumente financiare într-

un mod sigur, securizat și eficient. Restul raportului este structurat în patru capitole, după cum 

urmează: Operațiuni, Plăți și Ordine, Implicații de reglementare, Reflecții prospective. 

2. OPERAȚIUNI

Scopul inițial al platformei retail a fost considerat cu atenție ca parte a unui șir de măsuri orientate spre 

dezvoltarea pieței instrumentelor financiare din Republica Moldova. Platforma reprezintă un pas 

semnificativ în dezvoltarea pieței retail de valori mobiliare de stat. În același timp, platforma va putea fi 

utilizată cu succes și pentru alte tipuri de valori mobiliare. Arhitectura sistemului abordează acest aspect 

și lasă opțiuni pentru a lua în considerare cele mai bune scenarii pe termen lung, astfel încât platforma 

să poată fi extinsă pentru a găzdui opțiuni și caracteristici noi în viitor, cum ar fi încorporarea licitațiilor 

primare sau extinderea paletei de emitenți care pot obține finanțare prin intermediul platformei. 

Trebuie remarcat faptul că platforma este structurată ca o platformă digitală exclusiv de execuție, 

extinzând arhitectura de decontare a DCU, prin faptul că oferă posibilități îmbunătățite de decontare a 

tranzacțiilor clienților retail. Domeniul exclusiv de execuție al platformei limitează expunerea, facilitând 

decontarea valorilor mobiliare fără a oferi consiliere juridică, financiară sau recomandări investitorilor 

retail. 

Implementarea cu succes a platformei retail necesită tehnologii informaționale și o infrastructură de 

comunicații, precum și un sistem sigur care să gestioneze sutele de solicitări simultane ale utilizatorilor 

și să asigure procesarea în timp util și decontarea în siguranță a acestora. Pentru a maximiza impactul 

și a facilita lansarea eficientă, platforma retail va fi o componentă a unei soluții/interfețe IT conectate 

cu sistemele DCU. 

2.1. DOMENIUL DE APLICARE AL PLATFORMEI RETAIL 

Domeniul de aplicare recomandat al platformei, la lansare, include operațiuni de piață secundară, și 

anume: 

i. achiziționarea directă a valorilor mobiliare de stat de către investitorii retail – în orice

moment din timpul orelor de lucru, un utilizator autentificat se va putea conecta la platformă

pentru a vedea valorile mobiliare de stat plasate spre vânzare și pentru a cumpăra

instrumentul selectat.

ii. Transferul instrumentelor financiare în baza acordurilor bilaterale între investitori

retail – oricare doi utilizatori autentificați vor putea efectua un transfer de valori mobiliare

deținute în conturile lor, în timpul orelor de lucru. Acest aspect va contribui la digitalizarea

operării pieței retail de către DCU, care în prezent se desfășoară în persoană. Drept

rezultat, clienții retail vor putea folosi platforma nu doar pentru a cumpăra valorile mobiliare

de stat disponibile spre vânzare, dar și pentru transferul altor tipuri de valori mobiliare.

Acesta va fi un avantaj semnificativ în comparație cu alte soluții care se limitează doar la

vânzarea valorilor mobiliare de stat.
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Următoarele două secțiuni descriu în detaliu fiecare aspect al domeniului de aplicare sugerat de raport. 

Mai multe detalii despre actori și roluri se găsesc în Anexe. 

2.2. ACHIZIȚIONAREA DIRECTĂ A VALORILOR MOBILIARE DE STAT 

Principalul punct de atracție al platformei va consta în posibilitatea clienților retail de a cumpăra valori 

mobiliare de stat fără nici un efort. Pentru a pune la dispoziția clienților obligațiunile de stat retail, 

acestea vor fi plasate mai întâi pe piața primară și vândute clienților retail prin intermediul platformei. 

MF va trebui să se bazeze pe un intermediar pentru a realiza acest lucru. Prin urmare, va fi creată o 

funcție în acest sens, care va fi asumată de unul dintre dealerii primari actuali (Dealer Primar 

Desemnat). 

Piața primară se află în afara domeniului de aplicare al platformei; prin urmare, nu va sprijini nici o 

operațiune de piață primară care se desfășoară în prezent prin intermediul sistemului electronic 

Bloomberg Auction System, cu participarea dealerilor primari. Platforma ar putea fi extinsă în viitor 

pentru a permite operațiuni de piață primară (a se vedea secțiunea privind planurile de viitor). 

DEALER PRIMAR DESEMNAT 

Un dealer primar desemnat (DPD) este un rol și o funcție menită să își asume responsabilitatea de a 

cumpăra valori mobiliare pe piața primară și de a le pune în vânzare investitorilor retail. În ceea ce 

privește funcțiile pieței de capital, DPD efectuează o variație de subscrieri a valorilor mobiliare. Într-un 

proces standard, un intermediar ar subscrie valorile mobiliare de stat într-o tranzacție de piață primară 

de la emitent, garantând astfel subscrierea și emiterea acestora cu succes. 

Abordarea recomandată este ca una sau mai multe bănci comerciale (care dețin în prezent rolul unui 

dealer primar) să fie desemnate, printr-un proces competitiv ca să acționeze, în calitate de DPD-uri 

pentru una sau mai multe emisiuni2. Acest lucru va asigura operațiuni eficiente de piață și va oferi 

lichidități clienților retail, acționând în rolul de market maker pentru toate emisiunile aflate în circulație. 

Odată ce emisiunea este subscrisă de DPD, MF va trimite o cerere către platformă pentru a lista valorile 

mobiliare de stat. 

Relația dintre MF și DPD va fi descrisă în detaliu într-un acord pe care ambele părți îl vor conveni, 

pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor legate de plasarea obligațiunilor de stat destinate segmentului 

retail. Printre altele, acest acord va contura responsabilitatea DPD, va furniza reguli de tarifare pentru 

plasarea valorii mobiliare pe platforma retail, va descrie considerentele de răscumpărare anticipată a 

valorilor mobiliare de la investitori etc. 

Ca o soluție alternativă, MF ar putea să-și asume rolul de DPD, dacă, în calitate de emitent de stat, 

decide să subscrie și să vândă emisiunea în mod direct. Acesta trebuie să ofere emisiunea 100% spre 

vânzare. Acest lucru poate fi realizat printr-un acord cu dealerii primari pentru achiziționarea oricărei 

părți nesubscrise a emisiunii. Datorită implicațiilor operaționale și de reglementare, se recomandă, ca 

2 Avantajul major al acestei abordări este faptul că plasarea valorilor mobiliare pe piața primară nu este afectată în niciun fel (din 

perspectiva reglementării sau din punct de vedere operațional). Prin urmare, valorile mobiliare de stat vor fi plasate în continuare prin 

canalul clasic, Bloomberg Auction System. 
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deocamdată, MF să se bazeze pe un DPD comercial pentru a pune valorile mobiliare la dispoziția 

publicului3. 

CREAREA CONTULUI ȘI AUTENTIFICAREA 

Pentru a cumpăra sau vinde valori mobiliare de stat pe platformă, clienții retail vor trebui să înregistreze 

un profil de utilizator. Platforma va facilita procesul furnizând instrucțiuni detaliate, ușor de citit cu privire 

la eligibilitate și înregistrare. Înregistrarea utilizatorului implică faptul că utilizatorul și deținătorul 

platformei încheie un acord formal în temeiul căruia platforma acționează ca intermediar financiar cu 

funcție exclusivă de execuție pentru a încheia tranzacții în numele utilizatorului și la comanda acestuia 

(a se vedea Figura 1). 

FIGURA 1: Procesul de creare și autentificare a contului 

Prin urmare, un utilizator nou va trebui să furnizeze toate datele de autentificare relevante, ca și în 

prezent, pentru a-și confirma identitatea și contul nou la DCU. Identificarea și autentificarea vor avea 

loc prin intermediul a două instrumente diferite, dar complementare, și anume: 

i. Integrarea cu MPass și MSign: astfel platforma va putea extrage date în privința

utilizatorului din registrul de stat al populației și le va putea compara cu informațiile introduse

de utilizator în timpul procesului de autentificare; și

3 MF ar trebui să analizeze opțiunea de a acționa în calitate de DPD în viitor (a se vedea secțiunea privind reflecțiile prospective pentru 

mai multe detalii). 
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ii. Conectarea contului bancar al utilizatorului: astfel platforma va putea externaliza 

răspunderea KYC către băncile comerciale în care utilizatorii își dețin conturile. Băncile vor 

fi obligate să notifice platforma dacă clientul respectă sau nu cerințele AML. 

Investitorii retail nu vor putea efectua tranzacții sau operațiuni fără autentificarea contului. Utilizatorii 

vor trebui să confirme, o dată pe an, faptul că datele lor inițiale nu s-au modificat sau să furnizeze date 

actualizate. 

VÂNZAREA VALORILOR MOBILIARE DE STAT 

Din moment ce valorile mobiliare de stat sunt oferite spre vânzare, platforma va fi responsabilă de 

colectarea și transmiterea ordinelor de cumpărare de la investitorii retail către DPD. Mai jos este o 

descriere a procesului de plasare și circulație a valorilor mobiliare de stat (a se vedea Figura 2): 

• DCU înregistrează emisiunile de valori mobiliare de stat, în baza cererii MF. După 

înregistrare, valorile mobiliare de stat devin disponibile spre vânzare prin intermediul 

platformei. Platforma afișează toate detaliile relevante cu privire la valorile mobiliare spre 

vânzare (cod ISIN, termen, scadență, cupon, dobândă, ordin minim/maxim etc.) și 

informațiile despre scopul emisiunii de stat. 

• Investitorii retail pot accesa listele și achiziționa valori mobiliare de stat direct din portofoliul 

DPD, la prețul afișat pe platformă4. Odată ce ordinul este completat, confirmat și semnat 

într-un format digital, acesta este trimis către DCU pentru execuție5. 

• Ambele părți trebuie să confirme tranzacția și să își dea consimțământul, ceea ce face ca 

tranzacția să poarte caracter juridic obligatoriu6. 

• Acordul bilateral este expediat în mod electronic către DCU pentru decontare. Decontarea 

se execută în cadrul sistemului DCU existent conform regulilor și regulamentelor acestuia. 

• După efectuarea plății și finalizarea procesului DCU de decontare, o notificare care 

confirmă decontarea tranzacțiilor este expediată către platforma retail. Această notificare 

actualizează în profilul de utilizator al investitorului retail, starea actuală a portofoliului de 

valori mobiliare deținute de utilizator7. 

RĂSCUMPĂRAREA VALORILOR MOBILIARE 

Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat se va efectua în mod ordinar la scadență. În același timp, 

pentru ca orice emisiune de obligațiuni de stat să fie atractivă pentru clienții retail, aceștia trebuie să fie 

siguri că pot vinde orice obligațiune achiziționată anterior, înainte de scadență (în special obligațiunile 

cu scadență mai mare de 1 an). O practică des întâlnită este ca istoricul de răscumpărare al emisiunilor 

valorilor mobiliare de stat să fie utilizat în scopuri promoționale și de marketing. Prin urmare, platforma 

 
4 Implicațiile asupra prețurilor sunt descrise într-o secțiune ulterioară. 
5 După selectarea emisiunii preferate, investitorul va putea selecta suma obligațiunilor pe care dorește să le cumpere (prețul și 

randamentul obligațiunilor vor fi prestabilite și nu vor putea fi modificate). La selectare, platforma va afișa, automat, valoarea totală a 

dobânzii care va fi plătită utilizatorului pe durata existenței obligațiunii, dacă este păstrată până la scadență, alături de alte informații 

relevante pentru utilizator. 
6 DPD poate confirma ordinele automat. 
7 De asemenea, poate fi expediată o notificare la e-mailul furnizat de client la înregistrare. Astfel, profilul reflectă întotdeauna statutul 

de proprietate al investitorului retail asupra valorilor mobiliare din conturile acestuia la DCU. 
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va sprijini posibilitatea de a răscumpăra înainte de scadență orice obligațiuni de stat, deși va fi o decizie 

de politică a MF dacă va permite sau nu răscumpărarea anticipată pentru orice emisiune listată8. 

FIGURA 2: Procesul de plasare a valorilor mobiliare 

 

Răscumpărarea obligațiunilor de stat deținute de investitorii retail constituie un proces care are aceeași 

finalitate din perspectiva utilizatorilor, dar care ar putea fi inițiat de două entități diferite: 

i. MF, în calitate de emitent al obligațiunilor, poate decide să răscumpere orice 

emisiune înainte de scadență. În acest caz, acțiunea este inițiată de MF prin notificarea 

DCU cu privire la intenția de a răscumpăra emisiunea. DCU, prin intermediul platformei, va 

informa toți clienții retail care dețin acea emisiune despre disponibilitatea răscumpărării, 

afișând toate informațiile relevante (codul ISIN, costul, data scadentă etc.), oferind clientului 

posibilitatea de a accepta sau nu oferta. 

 

ii. DPD poate achiziționa orice emisiune vândută anterior clienților retail înainte de 

scadență. În acest scenariu, clientul retail inițiază procesul de răscumpărare9 și trimite un 

ordin de vânzare prin intermediul platformei retail către DPD, la prețul predefinit zilnic și 

afișat pe platformă pentru codul ISIN respectiv. Odată ce răscumpărarea este acceptată de 

 
8 O practică des întâlnită este dacă valorile mobiliare sunt plasate la o rată a dobânzii mai mare (comparativ cu dobânda de piață), 

clienții retail care cumpără acea valoare mobiliară sunt obligați să o mențină până la scadență. 
9 Aceasta este o vânzare de facto a valorilor mobiliare, similar procesului care are loc în prezent în cazul în care un client dorește să 

vândă valori mobiliare de stat brokerului său (dealerului primar). 
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ambele părți și tranzacția are loc, efectele răscumpărării se reflectă în profilul utilizatorului 

de pe platformă. 

Procesele de plată, decontare și notificare sunt similare achiziționării valorii mobiliare de stat de către 

clientul retail. 

2.3. ACORDURI BILATERALE 

Pe lângă tranzacțiile cu valorile mobiliare de stat dintre investitorii retail și DPD, platforma va sprijini și 

acordurile bilaterale, care vor permite ca doi utilizatori autentificați să transfere valorile mobiliare 

deținute în conturile lor. Acest aspect al domeniului de aplicare va contribui la digitalizarea operațiunilor 

DCU cu clienții retail, care în prezent se desfășoară în persoană. Drept urmare, clienții retail vor putea 

utiliza platforma nu numai pentru a cumpăra valori mobiliare de stat disponibile pentru vânzare, ci și 

pentru unele tranzacții OTC cu valori mobiliare corporative. 

În acest sens, platforma va oferi investitorilor retail posibilitatea de a efectua următoarele operațiuni: 

• Transfer de valori mobiliare între conturile clientului la DCU; 

• Tranzacții bilaterale între doi utilizatori; și 

• Vizualizarea soldului contului și generarea de rapoarte. 

TRANSFERUL DE VALORI MOBILIARE ÎNTRE CONTURILE CLIENTULUI LA DCU 

Când un client își înregistrează profilul pe platformă, se va deschide, de facto, un nou cont de valori 

mobiliare la DCU. S-ar putea ca clientul să fie deja client DCU și să aibă un cont valabil de valori 

mobiliare. În acest caz, platforma va afișa toate conturile clientului și îi va permite să transfere valorile 

mobiliare deținute în conturile sale existente în noul cont asociat platformei. Acest lucru, la rândul său, 

va permite clientului să efectueze anumite tranzacții care sunt disponibile pe platformă fără a fi nevoie 

de prezența fizică în oficiul brokerului (a se vedea Figura 3). 

TRANZACȚII BILATERALE DINTRE DOI UTILIZATORI 

Acordurile bilaterale sunt tranzacții în care un cumpărător și un vânzător, care se cunosc dinainte, sunt 

de acord să tranzacționeze direct o valoare mobiliară și să încheie transferul de proprietate pe 

platformă. Sistemul permite operațiunea participantului care își cunoaște dinainte contrapartea, ca 

acesta să fie selectat pe platformă. Astfel, este posibilă inițierea acordului bilateral din partea 

cumpărătorului sau a vânzătorului. 

Această caracteristică va fi utilizată în principal pentru tranzacțiile retail efectuate în prezent la sediul 

DCU10. Indiferent de cel care inițiază un acord bilateral, cumpărătorul sau vânzătorul, ambele părți 

trebuie să confirme tranzacția și să își dea consimțământul. Mai jos este o descriere a procesului: 

 
10 Când vine vorba de valori mobiliare de stat, pentru a obține cel mai bun preț, opțiunea cea mai optimă pentru clienții retail este să 

vândă valorile mobiliar către DPD, care va acționa implicit în calitate de formator de piață, oferind cel mai competitiv preț. 

DRAFT



usaid.gov   CONCEPT: PLATFORMĂ RETAIL   |     13 

• Utilizatorul care inițiază tranzacția introduce datele/informația pentru a identifica și a selecta 

contrapartea pe platformă11; 

• Utilizatorul care inițiază operațiunea introduce detaliile tranzacției (inclusiv codul ISIN, volumul 

de valori mobiliare și prețul per valoare mobiliară) și confirmă inițierea tranzacției12; 

• Contrapartea primește o notificare cu toate detaliile expediate de utilizatorul inițiator și confirmă 

tranzacția dând click pe butonul „Confirmă” de pe ecranul platformei retail, urmat de semnătura 

digitală. Acest lucru face ca tranzacția să poarte caracter juridic obligatoriu pentru ambele părți; 

și 

• Acordul bilateral este trimis electronic către DCU pentru decontare. Decontarea se execută în 

cadrul sistemului DCU existent conform regulilor și regulamentului acestuia. 

Procesele de plată, decontare și notificare sunt similare achiziționării valorilor mobiliare de stat de către 

clientul retail. În mod evident, platforma va accepta efectuarea doar acelor operațiuni, care sunt permise 

de legislație.  

FIGURA 3: Transferul valorilor mobiliare între conturile clientului prin intermediul platformei 

 

 
11 Acest lucru poate fi realizat prin introducerea numelui de utilizator, a numărului de telefon sau a adresei de e-mail. În esență, procesul 

va fi similar efectuării unei plăți prin Western Union (sau serviciul P2P). 
12 Acest proces este similar cu răscumpărarea anticipată a valorilor mobiliare, cu excepția faptului că contrapartea este altcineva decât 

DPD. 
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Aceste tranzacții bilaterale sunt, în esență, un echivalent digitalizat al contractelor de cumpărare pe 

care le poate încheia în prezent un individ prin intermediul unui broker sau al unui intermediar financiar 

pentru a cumpăra valori mobiliare. În același timp, acestea sunt similar altor tranzacții retail cu valori 

mobiliare corporative efectuate în prezent la sediul DCU. Prin urmare, platforma ar trebui să poată 

sprijini tranzacțiile bilaterale cu valori mobiliare de stat și corporative deopotrivă, dintre doi utilizatori ai 

platformei. 

VIZUALIZAREA SOLDULUI CONTURILOR ȘI GENERAREA RAPOARTELOR 

Profilul utilizatorului platformei retail va afișa valorile mobiliare deținute de acel utilizator: obligațiuni de 

stat achiziționate prin intermediul platformei, precum și toate celelalte valori mobiliare deținute de 

investitorul retail în contul (conturile) lui la DCU. Aceste date sunt generate din sistemul DCU și permit 

platformei să aplice regulile de proprietate și limitele corespunzătoare direct la nivelul ordinului. 

Platforma retail va permite, de asemenea, utilizatorilor să genereze rapoarte (extrase de conturi) 

similare extraselor bancare.  

3. PLĂȚI ȘI ORDINE 

Procesul de plasare a ordinului de transfer trebuie să fie o acțiune cu caracter juridic obligatoriu. 

Acest lucru ar trebui specificat, în mod clar, în regulile și orientările disponibile pentru utilizatori pe 

platformă. Pentru mai multă claritate, precizările legale trebuie prezentate pe ecranul platformei 

retail și orice confirmare a ordinului ar trebui să stabilească consimțământul utilizatorului prin 

semnătura digitală a acestuia. 

3.1. PROCESUL DE PLATĂ 

PLATA 

Decontarea operațiunilor cu valori mobiliare în numerar efectuate pe platformă, va fi procesată de către 

DCU prin mecanismul existent de livrare contra plată (DvP) și va avea loc în ziua înregistrării tranzacției. 

Având în vedere faptul că în prezent, la data decontării, DCU debitează contul participanților la SAPI, 

care sunt în cele din urmă responsabili de verificarea și asigurarea disponibilității cantității necesare de 

fonduri în contul clienților lor pentru finalizarea tranzacției, în cazul tranzacțiilor înregistrate pe 

platformă, DCU va deconta direct tranzacțiile prin intermediul conturilor de card ale investitorilor retail 

asociate profilului lor de utilizator creat pe platforma retail. Dacă contul nu are fonduri suficiente, 

tranzacția este refuzată. 

Ca o soluție alternativă, DCU ar putea utiliza Serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). 

Serviciul MPay este o soluție de plată, disponibilă pentru implementarea imediată a decontării 

tranzacțiilor înregistrate prin intermediul platformei retail. Mecanismul este conectat la toate băncile 

comerciale locale și este capabil să ofere instrucțiuni băncilor pentru a debita direct contul de card al 

clientului. Începând cu 2021, acest serviciu poate oferi, de asemenea, transfer de credit către orice 

cont de card deschis la o bancă comercială locală. Așadar, prin intermediul serviciul MPay, DCU va 

putea deconta simultan ordinele citationate pe platformă, prin intermediul conturilor de card ale 

investitorilor. 
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La finalizarea procesului DCU de decontare, o notificare care confirmă decontarea tranzacțiilor este 

expediată (înapoi) către platforma retail. Această notificare se actualizează în profilul de utilizator al 

investitorului retail, cu indicarea clară a stării actuale a decontării și confirmarea acesteia în portofoliul 

de valori mobiliare de stat ale utilizatorului. Profilurile de utilizator ale cumpărătorului și vânzătorului 

sunt actualizate pe platforma retail pentru a reflecta noul statut legat de drepturile de proprietate. 

Cu toate acestea, pe termen lung, pentru creșterea eficienței operaționale și reducerea timpului de 

procesare a plăților, DCU ar putea alege să deconteze tranzacțiile cu valori mobiliare utilizând sistemul 

de plați instant, care este în prezent în curs de a fi implementat de BNM. Conform informațiilor 

disponibile publicului, sistemul ar trebui să fie pus în aplicare cel târziu până în 2022. 

CERINȚE LEGATE DE PREȚ PENTRU VALORI MOBILIARE DE STAT 

Din moment ce platforma retail nu este o platformă de tranzacționare sau o piață reglementată 

(bursieră) – implicațiile privind prețurile nu sunt relevante pentru domeniul de aplicare al platformei. 

Totuși, un aspect important se referă la prețul la care valorile mobiliare de stat vor fi oferite spre 

vânzare. Se recomandă ca platforma să afișeze prețul exact la care MF va vinde valorile mobiliare de 

stat investitorilor retail și la care va efectua răscumpărarea (în baza hotărârii/orientărilor MF). MF va 

avea acces la platformă pentru a monitoriza piața secundară a valorilor mobiliare de stat (cum este 

cazul, la moment, cu E-bond system). 

Platforma va afișa automat, prețurile zilnice pentru toate codurile ISIN eligibile și disponibile prin 

intermediul platformei, în baza parametrilor și condițiilor generale furnizate de MF pentru calcularea 

prețului. Conform reglementărilor curente, tranzacțiile pe piața secundară vor avea loc în perioada 

dintre data înregistrării pe platformă a valorilor mobiliare și până la data anterioară datei scadenței 

acestora. În cazul în care MF va permite răscumpărarea anticipată a oricărei valori mobiliare de stat de 

către DPD, investitorul retail va iniția tranzacția prin expedierea unui ordin de vânzare către DPD, la 

prețul prestabilit pe platformă. 

Din moment ce valorile mobiliare de stat retail ar putea avea o rată mai mare a cuponului, pentru a le 

face atractive unui public larg, acordul dintre MF și entitatea selectată în calitate de DPD va trebui să 

definească clar cerințele de preț pe care DPD trebuie să le respecte la vânzarea valorilor mobiliare 

clienților retail. Cerințele vor asigura că investitorii retail obțin cel mai bun preț posibil pentru valorile 

mobiliare achiziționate de la DPD. În cazul acordurilor bilaterale, rămâne la latitudinea utilizatorilor să 

convină asupra prețului oricărei valori mobiliare. Pentru valorile mobiliare de stat, la discreția MF, pot fi 

aplicate anumite limite de variație a prețului; în cazul valorilor mobiliare corporative, se vor aplica 

reglementările și limitările relevante aferente pieței de capital). 

3.2. ORDINE 

Fiecare operațiune cu valorile mobiliare de stat trebuie să specifice, în mod clar, volumul de valori 

mobiliare care urmează să fie achiziționat la prețul prestabilit (de platformă sau de contrapartea 

tranzacției bilaterale) și să fie confirmat de către investitorul retail. Ordinele pot fi executate numai în 

timpul orelor de lucru; cu toate acestea, ordinele pot fi făcute și în afara programului de lucru. În acest 

caz, acestea vor avea statutul „în așteptare” până la deschiderea următoarea sesiunii de lucru a 

platformei. 

DRAFT



usaid.gov   CONCEPT: PLATFORMĂ RETAIL   |     16 

ORDIN MINIM 

Ordinul minim reprezintă cea mai mică cantitate pe care un investitor o poate cumpăra atunci când 

investește într-o anumită valoare mobiliară de stat. Ceea ce înseamnă că un investitor trebuie să 

cumpere un volum minim pentru a-și califica oferta. Ordinul minim ar trebui să atragă un număr suficient 

de mare13 de investitori, asigurându-se că valoarea mobiliară de stat devine astfel accesibilă majorității 

micilor investitori din țară. Ar trebui să fie suficient de minim pentru a fi atractiv pentru un investitor retail 

mediu și suficient de mare pentru a asigura un volum viabil care să sprijine emisiunea. 

Stabilirea unui ordin minim prea ridicat poate îndepărta o bază mai largă de investitori retail și poate 

afecta penetrarea generală a segmentului retail a pieței a valorilor mobiliare de stat. Stabilirea unui 

ordin minim prea mic poate genera cheltuieli și cerințe ridicate pentru operațiunile și gestionarea zilnică 

a emitentului. 

ORDIN MAXIM 

Ordinul maxim este stabilit de emitent pentru fiecare emisiune retail a valorii mobiliare de stat. Motivul 

este de a limita expunerea maximă a unui investitor în detrimentul altora. De exemplu, un plafon de 

MDL 500 000, o limită curentă de raportare în domeniul AML, suficient de ridicată pentru a atrage 

investitori mai pretențioși și totuși suficient de mică pentru a asigura participarea unei baze mai largi de 

investitori. 

Stabilirea unui ordin maxim atenuează anumite riscuri operaționale ale platformei retail, permițând în 

același timp multor investitori retail să participe la procurarea oricăror emisiuni retail. Lipsa limitelor 

poate duce la mai puține oferte din partea investitorilor retail, ceea ce ar putea să îi depărteze de 

emisiunile prospective. 

Este important să subliniem că emisiunile individuale ale valorilor mobiliare de stat ar putea furniza și 

specifica ordine minime, iar acestea pot varia în funcție de strategia fiecărei emisiuni și de cererea de 

lichiditate. 

4. IMPLICAȚII DE REGLEMENTARE 

Platforma retail va fi structurată ca o platformă digitală exclusiv de execuție. În esență, aceasta va fi o 

extensie a arhitecturii curente de decontare a DCU, oferind posibilități sporite de decontare a 

tranzacțiilor clienților retail. Platforma va permite decontarea mai multor operațiuni și instrumente 

financiare, care pot sprijini implicit plasarea valorilor mobiliare de stat și tranzacțiile bilaterale dintre 

utilizatorii platformei. 

Platforma va fi gestionată de DCU - o entitate reglementată și supravegheată de BNM. Acest lucru va 

asigura implementarea corectă a cerințelor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, 

procedurilor de cunoaștere a clientului etc., va introduce planuri de gestionare a riscurilor pentru a 

atenua riscul de credit și riscurile de piață și operaționale - un element esențial întru menținerea unui 

 
13 Pe piețele primare, numărul de investitori este controlat prin volumul ordinului, iar ordinul minim al investitorilor instituționali servește 

la eliminarea majorității, dacă nu a tuturor investitorilor mici (și mijlocii). 
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nivel ridicat de încredere în platformă și în valorile mobiliare de stat în calitate de instrumente de 

investiții. 

Platforma retail respectă reglementărilor KYC aplicabile. Investitorii retail se vor identifica atunci când 

se vor înregistra pentru a-și deschide conturile de utilizator și înainte de a efectua orice tranzacție sau 

operațiune pe platforma retail. 

Trebuie subliniat faptul că platforma retail nu va fi echivalentă unei piețe reglementate (bursieră) sau 

unui sistem multilateral de tranzacționare. Nu va căuta să reunească interesele a mai multor părți terțe 

de cumpărare și vânzare în instrumente financiare, în conformitate cu normele acesteia 

nediscreționare, într-un mod care să ducă la un contract. Prin urmare, platforma nu va căuta să obțină 

licențe sau autorizații de la CNPF în calitate de organ de reglementare care supraveghează piața de 

capital. Cu toate acestea, platforma va respecta toate reglementările relevante atunci când vine vorba 

de tranzacții cu valori mobiliare corporative, pentru a se asigura că piața reglementată nu este 

denaturată prin tranzacțiile retail. 

Arhitectura propusă a platformei retail va digitaliza procesele care au loc în prezent fie în incinta unui 

dealer primar (achiziționarea valorilor mobiliare de stat), sau la DCU (tranzacții bilaterale cu valori 

mobiliare corporative). Niciuna dintre aceste interacțiuni fizice nu este supusă reglementărilor legate 

de un sistem multilateral de tranzacționare sau de o piață bursieră reglementată. 

În cele din urmă, protecția consumatorilor va juca un rol important în cultivarea interesului față de 

instrumentele disponibile pe platformă și s-ar putea să determine succesul platformei pe termen lung. 

Prin urmare, platforma retail va trebui să furnizeze informație educațională cu privire la emitenți și 

emisiuni și să dezvăluie investitorilor retail orice informație relevantă, semnificativă legată de profilul și 

calendarele lor, într-un mod ușor de utilizat și de înțeles.  

5. PLANURI DE VIITOR 

La etapa inițială, platforma retail vizează să devină un punct electronic unic de vânzare al valorilor 

mobiliare de stat. Ulterior, platforma va tinde să acopere și alte tipuri de instrumente financiare și alte 

categorii de operațiuni, Pentru a atinge acest obiectiv, platforma trebuie să răspundă principalilor actori 

și părți interesate, să ofere drepturile de acces, caracteristicile și informațiile necesare pentru a le 

permite să își desfășoare activitățile. Această secțiune a documentului prezintă câteva dezvoltări 

potențiale care ar trebui să aibă loc pentru a spori vizibilitatea și utilitatea platformei odată ce aceasta 

va deveni pe deplin funcțională. 

5.1. INFORMAREA EMITENȚILOR ȘI INVESTITORILOR 

Un investitor retail mediu nu dispune întotdeauna de abilități, competențe și cunoștințe suficiente pentru 

a lua decizii în cunoștință de cauză în domeniul pieței financiare. Până în prezent, rolul furnizării de 

informații și consiliere în materie de investiții a fost asumat de dealeri și brokeri, oferind în același timp 

servicii de brokeraj clienților retail. Pe măsură ce platforma retail de tranzacționare va deveni un canal 

complementar prin care investitorii retail vor achiziționa direct valorile mobiliare de stat, aceștia vor 

renunța, în esență, la beneficiul de a obține consiliere financiară. Prin urmare, platforma retail de 

tranzacționare ar trebui să furnizeze conținut și instrucțiuni educaționale, precum și conținut 

informațional cuprinzător (cu privire la instrumentele tranzacționate prin intermediul platformei), date, 
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rapoarte, pentru a permite investitorilor retail să înțeleagă și să își asume responsabilitatea pentru 

deciziile de investiții pe care le iau. 

Emitenții și investitorii retail pot avea opinii și înțelegeri diferite asupra avantajelor și riscurilor participării 

la piața de stat. Abordarea acestor opinii necesită o informare puternică și o campanie eficientă care 

poate identifica și izola provocarea, furniza rezultatele, măsura schimbarea. 

O terță parte poate fi implicată ca să desfășoare activitățile de relații publice și comunicare cu 

segmentul de clienți retail, deoarece acestea ar trebui să fie întotdeauna adaptate, relevante și 

actualizate. Platforma retail va trebui să implementeze un conținut de informare și educare proactiv, 

practic și eficient pentru investitorii retail cu scopul dezvoltării cunoștințelor privind valorile mobiliare de 

stat. 

Informarea începe cu furnizarea tuturor informațiilor relevante despre valorile mobiliare de stat pe 

platforma retail – un cabinet electronic al investitorilor și o sursă principală de informații. Informațiile 

implicite privind piața sunt fragmentate și greu de utilizat, în special pentru investitorii retail. Publicarea 

conținutului pe platforma retail poate fi abordată prin crearea unui „centru online de informații cu privire 

la valorile mobiliare”, care să conțină (1) descrierea tuturor valorilor mobiliare, (2) copii ale tuturor 

rapoartelor periodice, (3) toate legile și reglementările relevante, și (4) prospecte privind ofertele publice 

(dacă sunt disponibile). Informațiile și documentele trebuie scrise într-un limbaj accesibil. 

Platforma ar putea fi extinsă prin crearea unui program educațional care să informeze investitorii cu 

privire la beneficiile investițiilor în datorii publice. În mod similar, alți emitenți din sectorul public (în afară 

de MF) ar putea fi vizați de program pentru a-i ajuta să înțeleagă beneficiile strângerii de fonduri pe 

piață, pentru a- și spori capacitatea și abilitățile de a ținti emisiuni de oferte retail. Un obiectiv pe termen 

lung include crearea materialului educațional privind piețele de valori mobiliare (de stat) pentru publicul 

larg. Aceste materiale ar trebui concepute de echipe de experți la care să contribuie instituțiile-cheie 

interesate. 

5.2. PIAȚA PRIMARĂ 

Domeniul de aplicare al platformei se limitează în prezent doar la operațiuni de piață secundară. În 

viitor, vizibilitatea sporită a platformei și numărul mare de utilizatori, vor determina emitenții să decidă 

că platforma poate fi un canal eficient de plasare directă a valorilor mobiliare. Astfel, platforma ar putea 

găzdui piața primară în viitor. Acest lucru poate avea loc în două scenarii diferite: (i) clienții retail vor 

putea depune cereri necompetitive pe piața primară existentă, prin intermediul platformei; sau (ii) MF 

sau un alt emitent plasează valorile mobiliare spre subscriere direct clienților retail, prin intermediul 

platformei. 

Primul scenariu va reprezenta, în esență, o extensie a arhitecturii curente a pieței primare. În prezent, 

reglementarea percepe ofertele necompetitive și competitive ca fiind două tipuri de metode de stabilire 

a prețurilor la licitațiile primare ale valorilor mobiliare de stat. Sesiunile competitive sunt mai potrivite 

intermediarilor financiari și uneori emitenții publici sunt obligați prin reglementare să utilizeze această 

metodă pentru a selecta opțiunea mai puțin costisitoare. Prin urmare, se recomandă recurgerea la 

oferte necompetitive pentru ofertele retail, pentru a menține termenii și condițiile clare și lipsite de 

ambiguitate. 
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Al doilea scenariu implică multiple modificări operaționale și de reglementare ale cadrului curent, 

deoarece MF sau alt emitent vor trebui să își asume rolul care în prezent îl au dealerii primari. Există 

câteva întrebări restante în jurul acestui scenariu care necesită cercetări suplimentare, și anume: (i) 

cum ne asigurăm că o emisiune este pe deplin subscrisă și nu eșuează; (ii) cum să emitem valori 

mobiliare fără acoperire; (iii) cum să ne asigurăm că platforma are în permanență o paletă de valori 

mobiliare spre vânzare etc. 

Indiferent de scenariul preferat, clienții retail vor avea o fereastră de timp, denumită o fereastră de 

subscriere, în timpul căreia își pot depune ofertele de cumpărare a valorilor mobiliare. Clearing-ul și 

decontarea tranzacțiilor vor avea loc la sfârșitul ferestrei de subscriere. Rezultatele finale sunt publicate 

și accesibile publicului pe platforma retail. 

5.3. DEZVOLTAREA PRODUSULUI 

Pe măsură ce platforma retail devine operațională și câștigă popularitate, pot fi adăugate produse 

suplimentare platformei - ceea ce înseamnă că noii emitenți (cum ar fi autoritățile municipale sau 

regionale) vor putea emite anumite valori mobiliare pe platformă. Crearea produselor noi și actualizarea 

celor existente necesită abilități puternice de conducere din partea instituțiilor-cheie interesate, la care 

va contribui MF, BNM, DCU și, în etapele ulterioare, și alți emitenți de instrumente financiare. 

Adăugarea produselor sau emitenților noi la platforma retail ar putea implica o revizuire a reglementării, 

instituind o verificare suplimentară a platformei pentru a respecta dispozițiile de reglementare aferente 

altor instrumente decât obligațiunilor de stat. Prin urmare, va trebui definită o abordare care să includă 

caracteristici pentru produsele existente și cele noi. Acestea vor identifica problemele operaționale și 

de reglementare care vor trebui abordate și soluționate pentru a realiza ajustările necesare ale 

regimului de reglementare și vor asigura faptul că regulile operaționale ale DCU sunt modificate în caz 

de necesitate. 

Ar trebui elaborat un manual cu instrucțiuni care să fie utilizat de orice emitent. Acesta ar trebui să 

includă o schemă detaliată privind crearea produsului, oferirea acestuia către public, plasarea valorilor 

mobiliare în instituțiile de infrastructură și sprijinirea/facilitarea tranzacționării secundare. Intenția este 

de a permite emitenților să folosească aceste instrucțiuni atunci când creează, promovează și 

comercializează emisiunile către investitorii retail. 

Un produs nou poate să însemne, de asemenea, atunci când emisiunea plasată pe platforma retail 

este o componentă a unei emisiuni mari de valori mobiliare de stat (de exemplu: permiterea clienților 

să plaseze oferte necompetitive prin intermediul platformei). Merită menționat faptul că operațiunile de 

pe piața secundară devin mai complexe atunci când emisiunea retail este o componentă a unei emisiuni 

mai mari de valori mobiliare de stat. Într-un astfel de scenariu, prețurile pieței vor fi probabil influențate 

de investitorii instituționali, indiferent de locul în care tranzacționarea are loc pe plan structurat sau 

intern - în portofoliile băncilor comerciale în calitate de custozi.  
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ANEXA 1 – ACTORI ȘI ROLURI 

ACTORI 

Există mai mulți actori, care sunt, de asemenea, participanți la sistem, fie prin conturi de utilizator 

dedicate, sau prin interfețe programate (API): 

Depozitarul Central Unic (DCU) este o instituție responsabilă de înregistrarea, evidența și decontarea 

valorilor mobiliare emise de persoanele juridice ale Republicii Moldova și prevăzută a fi deținătorul și 

implementatorul platformei retail. DCU compensează și decontează valori mobiliare de stat și 

finalizează decontarea în numerar prin DvP în SAPI. DCU reprezintă deținătorul și administratorul  

general care operează platforma. 

Ministerul de Finanțe (MF) este principalul emitent al valorilor mobiliare de stat și entitatea responsabilă 

de stabilirea condițiilor legate de preț. În scopul redactării acestei lucrări conceptuale, atribuim MF un 

rol de emitent de valori mobiliare de stat retail, în timp ce, în practică și conform reglementării curente, 

există o serie de entități naționale, regionale și locale publice care pot deveni emitenți de valori 

mobiliare de stat sau municipale. 

Banca Națională a Moldovei (BNM) deține autoritatea de reglementare și supraveghere asupra DCU. 

Prin urmare, BNM va avea acces zilnic/în mod regulat la date, informații și evidențe privind decontările 

de valori mobiliare și alte informații relevante, pentru a efectua o supraveghere eficientă asupra DCU 

în calitate de infrastructură financiară. 

Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI) reprezintă un sistem de plăți de importanță sistemică, 

deținut și operat de BNM. Acesta se ocupă doar de tranzacțiile în leul moldovenesc (MDL). SAPI are 

două componente principale, un sistem de decontare pe bază brută în timp real (DBTR) destinat 

procesării plăților urgente și de mare valoare și un sistem de compensare cu decontare netă în timp 

real (SCDN) destinat procesării plăților de mică valoare. 

Investitor retail este o persoană fizică care poate fi un rezident al Moldovei cu acces la piețele primare 

și secundare prin intermediul contului de utilizator de pe platforma retail și care va avea acces la profilul 

utilizatorului pentru a comanda valori mobiliare retail și pentru a vizualiza informații despre 

instrumentele financiare deținute, tranzacții, dobânzi acumulate, cupoane etc. Un investitor retail, de 

obicei, nu este un investitor profesionist sau calificat, așa cum este descris în Articolul 138 din Legea 

Nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital din Republica Moldova. Având în vedere faptul că 

investitorii retail nu sunt, în mod general, eligibili pentru a deveni participanți la piața primară a valorilor 

mobiliare de stat, platforma va permite investitorilor retail să încheie tranzacții cu valori mobiliare. 

ROLURI 

Având în vedere domeniul de activitate conceput pentru platforma retail și în urma revizuirii cadrului de 

reglementare curent aplicabil entităților și activităților de pe piața de capital din Republica Moldova, 

este posibil ca următoarele părți interesate să fie implicate în operațiunile platformei: 
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Deținătorul – deținătorul va putea atribui roluri și drepturi de acces la date și la interfața utilizatorilor 

persoanelor autorizate să opereze sistemul IT în conformitate cu obligațiile de serviciu ale acestuia. 

Acesta este responsabil pentru operațiunile, activitățile, asistența, mentenanța și dezvoltarea continuă 

a platformei retail. 

menținerea conturilor de valori mobiliare și decontarea valori mobiliare – DCU va implementa și 

opera platforma retail. Aceasta este, de asemenea, o instituție responsabilă de înregistrarea, evidența 

și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Republica Moldova. 

Dealer Primar Desemnat (DPD) – un utilizator de tip special care reprezintă un anumit rol și o funcție 

pe platformă. Acest rol poate fi deținut de către emitent sau de o entitate autorizată, care poate fi utilizat 

în calitate de dealer/subscriitor primar real sau intrinsec. 

Emitent – Ministerul de Finanțe acționează în calitate de emitent al valorilor mobiliare de stat retail, 

emite stocurile și monitorizează dezvoltarea și implementarea pieței retail de valori mobiliare de stat. 

Supraveghetor – BNM în calitate de instituție care reglementează și supraveghează infrastructurile 

financiare din Republica Moldova, inclusiv a DCU. 

Investitor retail – persoană fizică rezidentă a Republicii Moldova cu acces la platforma retail. 

Investitorii retail (în calitatea lor de cumpărători și vânzători) devin utilizatori înregistrați ai platformei și 

își folosesc profilurile de utilizator pentru a se autentifica și a efectua operațiuni pe platformă. 

Procesor de plată – un furnizor terț licențiat și autorizat de servicii de plată. 

Agentul de identitate – un furnizor de servicii terț, licențiat și autorizat de KYC, AML, autentificări prin 

semnătura digitală și identitate digitală. 

Beneficiari – beneficiarii platformei retail vor fi cetățenii Moldovei care au conturi bancare și care vor 

folosi platforma retail, interfața de utilizator și API-urile pentru a accesa datele publice și a efectua 

tranzacții cu instrumente financiare. 
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