
Către: 
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

C E R E R E 
de obținere a calității de participant la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

Societatea de investiții: 
denumirea: 

adresa juridică: 
IDNO/cod fiscal: 

reprezentată de:* 
* se indică numele/prenumele organului executiv al Solicitantului (director, administrator etc.)

în continuare numită „Solicitant”, solicită obținerea calității de participant la Depozitarul Central 
Unic al Valorilor Mobiliare (DCU), în condițiile care urmează: 

I. Reprezentanții Solicitantului

Solicitantul împuternicește reprezentanții săi indicați mai jos să reprezinte Solicitantul în raport cu 
DCU, să dispună de acces în Sistemul DCU și să efectueze operațiuni în Sistemul DCU, să 
prezinte în adresa DCU informații și date, să recepționeze de la DCU informații și date, precum și să 
desfășoare alte activități aplicabile participanților la DCU conform Regulilor DCU. 

Solicitantul cere ca următorii reprezentanți ai Solicitantului să fie autorizați în calitate de utilizatori 
ai Sistemului DCU, cu următoarele drepturi*:
* o persoană poate deține sau dreptul de operator, sau dreptul de autorizare

operator autorizare 

operator autorizare 

Mențiuni: Cel puțin doi reprezentanți ai participantului trebuie să fie autorizați în calitate de utilizatori ai Sistemului DCU. 
●  Utilizatorii autorizați pot deține următoarele drepturi: 1) de operator – oferă drept de a crea ordine de transfer în Sistemul
DCU, 2) de autorizare – oferă drept de a autoriza ordinele de transfer create de operator. ● Participantul trebui să asigure
segregarea funcțiilor operaționale și de autorizare între utilizatorii săi. ● După obținerea calității de participant, drepturile
reprezentantului Solicitantului pot  fi retrase și/sau  modificate de Solicitant prin depunerea unei cereri în adresa DCU.

Alți reprezentanți ai Solicitantului indicați în Anexă 
Mențiuni: Solicitantul urmează să bifeze această secțiune și să completeze Anexa la prezenta cerere, dacă solicită să 
fie autorizați și alți reprezentanți ai Solicitantului, suplimentar celor indicați mai sus.

II. Rolurile Solicitantului în Sistemul DCU
Solicitantul cere ca, în calitate de Participant la DCU, să dețină următoarele roluri:

operator de cont: este în drept să deschidă și să administreze conturi de valori mobiliare și să introducă 
ordine de transfer în Sistemul DCU în privința acestora 

agent de decontare: este în drept să pună la dispoziția clienților săi conturi ale investitorului, prin care 
sunt decontate ordinele de transfer a valorilor mobiliare în Sistemul DCU 

Mențiuni: Participantul este obligat să dețină cel puțin unul dintre rolurile indicate mai sus. ● Participantul care deține 
rolul de agent de decontare este implicit și operator de cont în privința conturilor de valori mobiliare a clienților săi. ● 
Participantul este responsabil de faptul dacă rolul pe care le deține în Sistemul DCU și drepturile pe care le obține în 
virtutea acestui rol corespund licenței/autorizației eliberată de autoritatea de stat competentă. 

reprezentant:
Prenume Nume:

funcția:
telefon:

email:
drepturi:

reprezentant:
Prenume Nume:

funcția:
telefon:

email:
drepturi:



III. Agentul de plată al Solicitantului
Mențiuni: Participantul care nu este bancă trebuie să desemneze un agent de plată. ● Participantul este responsabil 
pentru relațiile sale contractuale cu agentul său de plată și corespunderea acestora cu legislația în vigoare. ● La schimbării 
agentului de plată, participantul este obligat să informeze imediat DCU.

Solicitantul se obligă să desemneze un agent de plată și să solicite de la DCU înregistrarea acestuia 
în Sistemul DCU.

IV. Comunicări între DCU și Solicitant

Documentele oficiale vor fi recepționate și expediate de Solicitant la/de la următorul email:

email:

Solicitantul ia act și acceptă că toate documentele oficiale vor fi recepționate și expediate de către 
DCU la/de la email dcu@dcu.md sau alte adrese email cu extensiunea @dcu.md stabilite de DCU.

V. Declarația și angajamentul pe propria răspundere a Solicitantului

Solicitantul declară pe propria răspundere, că la momentul depunerii cererii, corespunde 
următoarelor cerințe de calificare: 

dispune de personal calificat, care îi permite să aplice corect Regulile și Procedurile DCU, 
să utilizeze aplicația client și să asigure conexiunile tehnice cu Sistemul DCU 
nu are colaboratori care au fost condamnați pentru infracțiuni economice, infracțiuni 
informatice și infracțiuni în domeniul telecomunicațiilor 
dispune de utilajul tehnic necesar pentru utilizarea aplicației client și asigurarea 
conexiunilor tehnice cu Sistemul DCU 

Declarație și angajament pe propria răspundere: 
Solicitantul își asumă angajamentul să corespundă cerințelor de calificare indicate mai 
sus și altor cerințe din Regulile DCU pe perioada deținerii calității de participant. 
Participantul este obligat să informeze imediat DCU, dacă, după obținerea calității de 
participant, nu întrunește cerințele indicate mai sus sau prevederile stabilite de Regulile 
DCU. 
Solicitantul declară pe propria răspundere că datele indicate în prezenta cerere și 
documentele anexate sunt veridice. Solicitantul își asumă angajamentul să informeze 
DCU în cazul schimbării datelor indicate în prezenta cerere și anexe. 

VI. Anexe

Solicitantul prezintă anexat la cerere următoarele documente: 

extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, cu ultimele date actualizate; 

copia licenței deținute de Solicitant; 

contractul privind calitatea de participant, semnat de organul executiv al Solicitantului; 

L.Ș. Semnătura: 

Data depunerii cererii: Nume Prenume: 

Funcția: 

copia buletinelor de identitate ale reprezentanților Solicitantului; 

lista suplimentară a reprezentanților Solicitantului (opțional). 



Lista suplimentară a reprezentanților Solicitantului 

Suplimentar reprezentanților indicați în cerere, Solicitantul cere ca următorii reprezentanți ai 
Solicitantului să fie autorizați în calitate de utilizatori ai Sistemului DCU, cu următoarele drepturi*:
* persoană poate deține sau dreptul de operator, sau dreptul de autorizare

operator autorizare 

operator autorizare 

operator autorizare 

operator autorizare 

operator autorizare 

Mențiuni: Cel puțin doi reprezentanți ai participantului trebuie să fie autorizați în calitate de utilizatori ai 
Sistemului DCU. ●  Utilizatorii autorizați pot deține următoarele drepturi: 1) de operator – oferă drept de a 
crea ordine de transfer în Sistemul DCU, 2) de autorizare – oferă drept de a autoriza ordinele de transfer create 
de operator. ● Participantul trebuie să asigure segregarea funcțiilor operaționale și de autorizare între 
utilizatorii săi. ● După obținerea calității de participant, drepturile reprezentantului Solicitantului  pot fi 
retrase și/sau  modificate de Solicitant prin depunerea unei cereri în adresa DCU. 

L.Ș.

Semnătura: 

Nume Prenume: 

Funcția: 

reprezentant:
Prenume Nume:

funcția:
telefon:

email:
drepturi:

reprezentant:
Prenume Nume:

funcția:
telefon:

email:
drepturi:

reprezentant:
Prenume Nume:

funcția:
telefon:

email:
drepturi:

reprezentant:
Prenume Nume:

funcția:
telefon:

email:
drepturi:

reprezentant:
Prenume Nume:

funcția:
telefon:

email:
drepturi:
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