
CONFIDENTIAL 

Către: 
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

C E R E R E 
de înregistrare a instrumentului și alocare a codului ISIN 

Solicitantul: 
Denumirea: 

 Reprezentat de:
Nume Prenume funcția telefon email 

Solicită înregistrarea instrumentului în Sistemul DCU și alocarea codului ISIN, în următoarele condiții: 

I. Caracteristicile instrumentului/instrumentelor:

Tipul valorii mobiliare (VM) 
Valoarea 
nominală a 
unei VM (lei) 

Data 
licitației 
(ZZ.LL.AAAA) 

Data 
decontării 
(ZZ.LL.AAAA) 

Data 
scadenței 
(ZZ.LL.AAAA) 

Termen de 
circulație 
(zile/ani)1 

Datele de mai jos se indică doar pentru obligațiuni de stat 
Rata anuală a 
dobânzii (%)2 

Mărimea maximală 
a marjei (p.p.)3 

Frecvența de 
plată a dobânzii4 

Instrucțiuni de completare: 
1 Pentru valorile mobiliare cu scadența până la un an, termenul de circulație se va indica în „zile”; pentru valori mobiliare cu scadența mai mare de un an, termenul se va indica în „ani”.  
2 Se va indica, după caz, (1) rata anuală a dobânzii pentru OS cu rata fixă a dobânzii sau (2) rata anuală variabilă pentru calcularea primului cupon la OS cu rata flotantă a dobânzii. 
3 Se va indica mărimea maximală a marjei acceptate pentru OS cu rata flotantă a dobânzii. 
4 Se va indica „lunar”, „trimestrial”, „semianual”, „anual” sau, după caz o altă frecvență de plată a dobânzii aplicabilă instrumentului. 

II. Convenția de calcul aplicată instrumentului/instrumentelor:

III. Înregistrarea instrumentului/instrumentelor urmează a fi efectuată:

Declar pe propria răspundere că la momentul depunerii cererii:
• informațiile prezentate în prezenta cerere sunt veridice și corecte;
• dețin împuternicirile necesare pentru depunerea prezentei cereri în adresa DCU.

Data depunerii cererii (ZZ.LL.AAAA) 

Semnătura Reprezentant 
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