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Alexandru Savva | DCU – în dezvoltarea pieței financiare

→ valorile mobiliare: definiții, forme, evidență, circulație

→ dependența VM de depozitari centrali și viceversa

→ structura pieței până și după crearea DCU

→ trei piloni pe care se ține un depozitar central

→ rolul și funcțiile de infrastructură al depozitarilor

→ în ce mod DCU vine în dezvoltarea pieței de capital

agenda discuțiilor
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câteva repere pentru inițierea discuției
❶ ne amintim de Legea 

nr.199/1998 privind PVM

VM  → titlu financiar?

VM  → titlu de valoare?

VM  → instrument financiar?

❷ teoria documentară 
vs. nedocumentară

❸ definiție vs. formă

→ materializată la purtător 

→ materializată nominativă

→ nominativă nematerializată

❹ VM nematerializate

→ înscrieri în registru

→ înscrieri în conturi

→ VM digitale



Alexandru Savva | DCU – în dezvoltarea pieței financiare

de ce experții străini au opinat în 2014-
2016 că în RM sunt folosite documente / 
certificate de VM? nu au înțeles?

Încă de la mijlocul anilor ‘2000, din legislația RM a fost eliminată 

forma materializată ● De altfel, în RM nu au fost niciodată emise 
valori mobiliare în formă materializată, nici nominative și nici la 

purtător ● Din ‘90 și până în prezent toate VM din RM au fost 
emise în formă dematerializată, ca înscrieri.
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1
Investitor 
în vizită la 

SR

2
Investitor 
în vizită la 

broker

Evidența VM la SR

3
Broker în 
vizită la 

SR

4
Broker în 
vizită la 
DNVM

8
Investitor 
în vizită la 

broker

Extras VM

7
Investitor 
în vizită la 

broker

Finalizare

6
Broker în 
vizită la 

SR

Retragere DN TRADE

5
Broker în 
vizită la 
DNVM

BVM

Extras VM Contract Custodie BR Custodie DN

Evidența VM la BR Evidența VM la DNVM

Retragere DN

Evidența VM la SR Evidența VM la BR Evidența VM la DNVM

evidența și mișcarea VM până la crearea DCU
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unele concluzii preliminare privind 
evidența, transferul și forma VM...
❶ Evidența VM

→ în 3 zone/sisteme separate

❸ Forma VM
→ nematerializată sau, totuși, nu?

❷ Transferul / circulația între sisteme
→ se face în mod documentar

... care ne permit să înțelegem de ce 
experții străini au zis că folosim certificate
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structura pieței până la crearea DCU
VMS și CBN Valori mobiliare corporative

Tranzacții VM
Bloomberg BAS și eBond
tranzacții cu VMS și CBN

BVM
tranzacții bursiere VMC

OTC
tranzacții extrabursiere

Decontări VM
Sistemul SIC al BNM
evidență și decontări model 1

DNVM
evidență și decontări model 2

Societăți de registru
evidență și decontări model 3

Decontări plăți
SAPI
decontări automatizate

SAPI
decontări manuale

Direct între părți
fără decontări
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structura pieței după crearea DCU
VMS și CBN Valori mobiliare corporative

Tranzacții VM
Bloomberg BAS și eBond
tranzacții cu VMS și CBN

BVM
tranzacții bursiere VMC

OTC
tranzacții extrabursiere

Decontări VM
Depozitarul Central Unic

evidență și decontări model unificat

Decontări plăți SAPI
decontări automatizate model unificat
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DCU a implementat Sistemul DCU – un sistem de decontare a 
valorilor mobiliare (SSS) flexibil, modern și avansat:

❶ structură complexă de conturi
→ de instrumente / de plăți
→ subconturi / sub-balanțe

❸ gestiunea instrumentelor și entităților
→ înregistrări ISIN, CFI
→ investitori, emitenți, brokeri/dealeri

❷ automatizarea proceselor
→ rapoarte, plăți, transfer VM
→ măsuri de risk management

pe ce se ține un DC? pilonul 1: SSS
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un SSS flexibil, modern și avansat este insuficient – trebuie să 
existe conexiuni (links) între SSS și alte sisteme decontare-plăți

pe ce se ține un DC? pilonul 2: conexiuni

❶ conexiuni electronice cu sisteme externe
→ interne: SAPI, Bloomberg, BVM etc.
→ externe (TBD): alți DC, iCSD, bănci-custozi

❷ remote access
→ pentru brokeri, dealeri, emitenți
→ investitori? nu - ține de brokeri

❸ comunicări standardizate
→ mesaje de tip SWIFT
→ toate tipurile de operațiuni
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un SSS avansat și conexiuni cu alte sisteme este insuficient –
trebuie implementat un cadru de reglementare eficient 

pe ce se ține un DC? pilonul 3. cadrul REG

❶ cadru normativ 
→ intern: L 234, 183, 1134, acte BNM etc.
→ extern: Regulament 909, Directiva 98/26

❷ reglementările DCU
→ 101 înregistrări reglementări
→ 422 decizii organe de conducere

❸ comunicări standardizate
→ SWIFT, ISO, ANNA
→ Standarde tehnice (RTS, ITS)

❸ cadru intern
→ conformitate, risk, audit, control intern, continuitate etc.
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evidența și mișcarea VM după la crearea DCU

Investitor Broker Bursa de 
valori

DCU SAPI

Ordin Ordin

Ordine de
decontare

Conturi
de VM

Decontare
mijloace 
bănești

Decontare
valori mobiliare

Conexiuni TI

Interacțiune directă
evidența unificată a VM



investitorii în VM

DC ca infrastructură
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DC ca infrastructură – crearea conexiunilor externe 
este un obiectiv al DCU pe următorii ani

Investitor Broker Bursa de valori

DCU SAPI

Ordin Ordin

Ordine Conturi

Decontare bani

Decontare VM

DC străin

Broker

Sistem de plăți

Bursa de valori

Decontare bani

Decontare VM

OrdinInvestitor Ordin

Ordine Conturi

Ordine Conturi

  Piața locală

  Piața străină



Alexandru Savva | DCU – în dezvoltarea pieței financiare

câteva concluzii-cheie pe 
seama celor discutate

→ valorile mobiliare trebuie privite ca parte componentă a unui sistem, care nu 
poate exista în afara acestui sistem (sau care își schimbă semnificativ calitățile)

→ valorile mobiliare ca document, titlul, instrument, înscriere în registru/cont 
etc. - ele trebuie definite și iau forma corespunzătoare în dependență de 
sistemul din care fac parte

→ sistemele din care fac parte valorile mobiliare nu sunt sisteme închise, ci 
dimpotrivă, sisteme care au conexiuni cu alte sisteme de plată/decontare

Elementele de mai sus se regăsesc doar în cadrul unui depozitar central 
– în lumea modernă VM există doar în tangență cu depozitari



Vă mulțumesc 
pentru atenție
Alexandru SAVVA
director al DCU
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