
SECRET PROFESIONAL 

Către: 

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

C E R E R E 
de înregistrare a  garanției financiare în Sistemul DCU 

Se completează după caz secțiunea corespunzătoare: 

I. Persoana juridică:
denumirea: 

IDNO:1 

reprezentată de:2 

1. se indică numărul de înregistrare a persoanei juridice furnizor al garanției financiare 

2. se indică numele și  prenumele persoanei care este în drept să reprezinte persoana juridică în raport cu DCU 

II. Persoana fizică:
Nume/Фамилия: 

Prenume/Имя: 

IDNP:1 

Nr./serie document: 

Țara de reședință: 

Cetățenia: 

Data nașterii (zz.ll.aaaa): 

Email: 

Domiciliu: 

Adresa de corespondență:2

1. dacă persoana nu deține IDNP, în ambele secțiuni se va indica nr./seria documentului (buletin, pașaport, etc) 

2. dacă domiciliu și adresa de corespondență este aceeași, în ambele secțiuni se va indica domiciliul persoanei 

în calitate de furnizor al garanției financiare, solicită constituirea și menținerea garanției financiare în Sistemul 
DCU, în următoarele condiții: 

III. Valorile mobiliare care urmează a fi înregistrate ca garanție

Mențiuni: Pentru constituirea garanției financiare pot fi indicate doar acțiuni. DCU nu impune careva condiții 
față de criteriile de selectare a acestora, precum și față de marja inițială pe tranzacție, prețul de evaluare, 
margele de ajustare a valorii, etc., stabilirea acestora constituind responsabilitatea părților tranzacției.   

Codul ISIN Cantitatea (unități) Volum la valoarea nominală (lei) 

transfer efectuat de către DCU la solicitarea persoanei fizice/juridice 
deținător de valori mobiliare în conturi de registru la DCU 



SECRET PROFESIONAL 

Total 

IV. Detalii relevante tranzacției

Mențiuni: Se vor indica detaliile relevante operațiunii de acordare de credit încheiate de către furnizorul 
garanției, în cadrul căreia urmează a fi constituită garanția financiară în Sistemul DCU.   

Data decontării: 

Data scadenței: 

Suma tranzacției: 

   Beneficiarul garanției: 

denumirea 
IDNO:* 

• se indică numărul de înregistrare a persoanei juridice beneficiar al garanției financiare 

V. Anexe

 Contractul de credit nr.  din 

 Contractul de gaj nr. 

Semnătură: 

Data (zz.ll.aaaa): 

 din 
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