
DCU INTERN 

SECRET PROFESIONAL 

Către: 

Depozitarul central unic al valorilor mobiliare 

C E R E R E 
privind constituirea și menținerea garanției financiare în Sistemul DCU 

Instituția: 

denumirea: 
Banca Națională a Moldovei 

reprezentată de:* 

*se indică numele, prenumele și funcția reprezentantului 

solicită constituirea și menținerea garanțiilor financiare în Sistemul DCU în cadrul operațiunilor derulate de 
către Banca Națională a Moldovei (în continuare „Banca Națională”) în baza contractelor de garanție 
financiară, cu decontarea mijloacelor bănești prin intermediul Sistemului DCU, înclusiv în operațiunile în 
care Banca Națională este furnizor al garanției, după cum urmează. 

I. Instrumente financiare eligibile pentru constituirea garanției

Mențiuni: Se va indica tipul valorilor mobiliare care pot fi livrate ca garanție financiară, pentru operațiunile 
derulate de către Banca Națională în baza contractelor de garanție cu și fără transfer de proprietate. 

Banca Națională împuternicește DCU să accepte de la furnizorul garanției valori mobiliare în vederea 
constituirii garanției după cum urmează: 

Operațiuni repo Operațiuni de acordare de credite 

(credit intraday/overnight) 

Tipul valorilor mobiliare Scadența reziduală Tipul valorilor mobiliare Scadența reziduală 

II. Decontarea dobânzilor aferente valorilor mobiliare ce constituie obiect al garanței
Mențiuni: Se aplică pentru operațiunile derulate în baza unui contract de garanție financiară cu transfer de
proprietate.

Banca Națională împuternicește DCU să transfere mijloacele bănești ce vor rezulta din achitarea de către 
emitent a dobânzilor relevante valorilor mobiliare garanții în tranzacțiile repo, după cum urmează: 

1. în contul de decontare în SAPI al beneficiarului garanției (deținătorului curent al valorii
mobiliare):

2. în contul de decontare în SAPI al furnizorului garanției (deținătorului inițial al valorii
mobiliare):

III. Marjele de ajustare a valorii
Mențiuni: Valoarea marjei de ajustare se va fi indica în procente. Marjele de ajustare a valorii se vor aplica la
prețurile de piață a valorilor mobiliare expediate de Banca Națională pentru ziua respectivă.

Banca Națională împuternicește DCU, la efectuarea reevaluării valorilor mobiliare garanție, să aplice marjele 
de ajustare a valorii, după cum urmează: 
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Scadența reziduală (zile) Marja de ajustare a valorii 

Categoria I* Categoria II* Categoria III* 

până 
la 

de la până la 

de la până la 

de la până la 

de la până la 

de la până la 

mai 
mare 
de 

*tipul valorilor mobiliare

IV. Pragul de declanșare

Mențiuni: Pragul de declanșare reprezintă un nivel prestabilit de deviere de la marja inițială pe tranzacție a valorii 
curente de piață a valorilor mobiliare garanție (se indica în %).  

Banca Națională împuternicește DCU să lanseze apelul în marjă în cazul în care valoarea curentă de piață a 
valorilor mobiliare ce constituie obiectul garanției deviază de la marja inițială cu minimum:  

V. Ora limită de executare a apelului în marjă de către DCU
Mențiuni: Se va indica ora limită în care furnizorul garanției are obligaţia conform contractului încheiat între
părți să răspundă apelului în marjă.

Banca Națională împuternicește DCU să execute apelul în marjă sub formă de valori mobiliare până la ora 
limită 

VI. Declarația pe propria răspundere a participantului
Banca Națională declară pe propria răspundere că, informațiile prezentate în cerere sunt agreate prin contact 
cu participantul/particiapații, care vor acționa în calitate de contraparte în operațiunile derulate de către 
Banca Națională în Sistemul DCU în baza contractelor de garanție financiară. 

Banca Națională declară pe propria răspundere că, în scopul efectuării de către DCU a apelului în marjă, va 
prezenta fișierele relevante tranzcațiilor repo în forma corespunzătoare cerințelor DCU (care vor conține 
prețurile de piață ale VMS care constituie obiectul garanției). 

Semnătura reprezentantului Băncii Naționale: 

  Data (zz.ll.aaaa): 
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