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Comisioane pentru serviciile prestate de 
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

 

1. Comisioane privind calitatea de participant la Depozitarul central 

Comisioane Limita maximă a 
comisionului Descriere 

1.1. Comision pentru 
acordarea calității de 
participant la 
Depozitarul central 

0,00 lei Comision pentru acordarea calității de 
participant la Depozitarul central, 
care include: (i) înregistrarea 
participantului în Sistemul 
Depozitarului central și acordarea 
accesului în cadrul acestuia; (ii) 
deschiderea pe numele participantului 
a unui cont propriu de valori 
mobiliare. 
Comisionul se aplică participantului la 
Depozitarul central. 

1.2. Comision pentru 
menținerea calității de 
participant la 
Depozitarul central 

0,00 lei Comision pentru menținerea calității 
de participant la Depozitarul central 
pe parcursul anului calendaristic, care 
include: (i) menținerea înregistrării 
participantului în Sistemul 
Depozitarului central și acordării 
accesului în cadrul acestuia; (ii) 
menținerea pe numele participantului 
a unui cont propriu de valori 
mobiliare. 

1.3. Autorizarea utilizatorului 
participantului la 
Depozitarul central 

0,00 lei Comision pentru autorizarea 
utilizatorului participantului, care 
deține acces în Sistemul Depozitarului 
central și efectuează, din numele 
participantului, operațiuni în cadrul 
Sistemului Depozitarului central. 

 

2. Comisioane pentru deschiderea și menținerea conturilor de valori mobiliare 

Comisioane Limita maximă a 
comisionului Descriere 

2.1. Comision pentru 
deschiderea contului 
propriu suplimentar de 
valori mobiliare 

1 000 lei Plată unica pentru deschiderea și 
menținerea contului propriu de valori 
mobiliare deschis pe numele 
participantului, suplimentar contului 
propriu deschis la acordarea calității 
de participant al Depozitarului 
central. Comisionul se aplică 
participantului la Depozitarul central. 

2.2. Comision pentru 
deschiderea contului 
investitorului de valori 
mobiliare 

0,00 lei Comision pentru deschiderea și 
menținerea contului investitorului de 
valori mobiliare, pentru clientul 
participantului. 

2.3. Comision pentru 
deschiderea contului 
emitentului de valori 
mobiliare 

0,00 lei Comision pentru deschiderea și 
menținerea în Sistemul Depozitarul 
central a contului emitentului. 

2.4. Comision pentru 
deschiderea contului de 
registru al deținătorului 
de valori mobiliare 

0,00 lei Comision pentru deschiderea și 
menținerea contului de registru al 
deținătorului de valori mobiliare. 
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2.5. Comision pentru 
modificarea datelor 
privind deținătorul de 
valori mobiliare sau 
emitentul de valori 
mobiliare 

0,00 lei Comision pentru modificarea  datelor 
privind deținătorul de valori mobiliare 
sau emitentul de valori mobiliare. 

2.6. Comision pentru 
eliberarea extrasului din 
contul de valori 
mobiliare  

Eliberarea extrasului în 
termen de 3 zile 
lucrătoare: 
10 lei – pentru persoană 
fizică; 
25 lei – pentru persoană 
juridică 
 
Eliberarea extrasului în 
regim de urgență (o zi 
lucrătoare): 
25 lei – pentru persoane 
fizice; 
50 lei – pentru persoane 
juridice 

Plată unică pentru eliberarea de către 
Depozitarul Central a extrasului din 
contul de valori mobiliare, la 
solicitare. 
Comisionul se aplică  deținătorului de 
valori mobiliare. 
Comisionul nu se aplică: 
1. pentru persoanele pensionate, 
persoanele cu dizabilități, participanții 
la acțiuni militare, în vederea 
întocmirii certificatului de moștenitor; 
2. la deschiderea conturilor de valori 
mobiliare pentru subscriitorii/primii 
deținători de valori mobiliare. 

2.7. Comision pentru 
eliberarea extrasului 
global privind valorile 
mobiliare deținute de o 
persoană 

Eliberarea extrasului 
global în termen de 3 zile 
lucrătoare: 
25 lei – pentru persoane 
fizice; 
50 lei – pentru persoane 
juridice 
 
Eliberarea extrasului în 
regim de urgență (o zi 
lucrătoare): 
50 lei – pentru persoane 
fizice; 
100 lei – pentru persoane 
juridice 
 
 

Plată unică pentru eliberarea de către 
Depozitarul Central a extrasului global 
privind valorile mobiliare deținute de 
o persoană, înscrise în conturile din 
Sistemul DCU, la solicitare. 
Comisionul se aplică  deținătorului de 
valori mobiliare. 
Comisionul nu se aplică pentru 
persoanele pensionate, persoanele cu 
dizabilități, participanții la acțiuni 
militare. 

2.8. Comision pentru raportul 
privind operațiunile 
efectuate în cont 

Eliberarea raportului în 
termen de 3 zile 
lucrătoare: 
50 lei 
 
Eliberarea extrasului în 
regim de urgență (o zi 
lucrătoare): 
100 lei 

Plată unică pentru eliberarea de către 
DCU a raportului pentru operațiunile 
efectuate în Sistemul Depozitarului 
central. 
Comisionul se aplică deținătorului de 
valori mobiliare. 

 

3. Comisioane privind înregistrarea emitenților și valorilor mobiliare în Sistemul Depozitarului 
central 

Comisioane Limita maximă a 
comisionului Descriere 

3.1. Comision pentru 
înregistrarea emitentului 
în Sistemul Depozitarului 
central 

0,00 lei Comision pentru înregistrarea 
emitentului în Sistemul Depozitarului 
central și pentru modificarea datelor 
aferente înregistrărilor privind 
emitentul. 
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3.2. Comision pentru alocarea 
codului ISIN pentru 
fiecare emisiune de 
valori mobiliare 

0,00 lei Comision pentru alocarea codului ISIN 
pentru fiecare emisiune (clasă) de 
valori mobiliare înregistrată în 
Sistemul Depozitarului central. 

3.3. Comision pentru 
înregistrarea valorilor 
mobiliare în Sistemul 
Depozitarului central, cu 
decontarea valorilor 
mobiliare 
 

0,00 lei Comision pentru înregistrarea valorilor 
mobiliare noi în Sistemul Depozitarului 
central, dacă decontarea acestor 
valori mobiliare este efectuată în 
cadrul Sistemului Depozitarului 
central. 

3.4. Comision pentru 
înregistrarea valorilor 
mobiliare în Sistemul 
Depozitarului central, 
dacă decontarea 
mijloacelor bănești  la 
plasarea valorilor 
mobiliare nu este 
efectuată prin Sistemul 
Depozitarului Central 

0,009% din valoarea 
nominală totală a 
emisiunii noi, dar nu mai 
puțin de 500 lei, și nu mai 
mult de 30 000 lei pentru 
fiecare emisiune (ISIN) 

Plată unică pentru înregistrarea 
valorilor mobiliare noi în Sistemul 
Depozitarului central, dacă decontarea 
mijloacelor bănești la plasarea acestor 
valori mobiliare nu este efectuată în 
cadrul Sistemului Depozitarului 
central. 
Comisionul se calculează ca procent 
din valoarea nominală totală a 
emisiunii noi. 
Comisionul nu se aplică la 
restructurarea emisiunii valorilor 
mobiliare sau efectuarea emisiunii 
suplimentare din contul capitalului 
propriu. 
Comisionul se aplică emitentului. 

3.5. Înregistrarea în custodie 
a valorilor mobiliare sau 
retragerea valorilor 
mobiliare înregistrate în 
custodie 

5 lei Plată unică aplicată pentru 
prelucrarea manuală de către 
Depozitarul central a operațiunilor de 
înregistrarea în custodie a valorilor 
mobiliare sau retragerea valorilor 
mobiliare înregistrate în custodie în 
Sistemul DCU. 
Comisionul se aplică separat la 
Înregistrarea în custodie a valorilor 
mobiliare sau retragerea valorilor 
mobiliare înregistrate în custodie în 
Sistemul DCU. Comisionul se aplică 
participantului. 

 

4. Comisioane pentru operațiunile de procesare și decontare a valorilor mobiliare  de stat și 
creanțele emise de Banca Națională a Moldovei 

Comisioane Limita maximă a 
comisionului Descriere 

4.1. Comision pentru 
decontarea emisiunilor 
noi de valori mobiliare 
de stat și certificate ale 
Băncii Naționale a 
Moldovei 

0,009% din valoarea 
nominală totală a 
emisiunii noi, dar nu mai 
puțin de 2 500 lei și nu 
mai mult de 30  000 lei 
pentru fiecare emisiune 
(ISIN) 

Plată unică pentru decontarea 
emisiunilor noi de valori mobiliare de 
stat (inclusiv redeschiderea) și 
certificate ale Băncii Naționale a 
Moldovei în cadrul Sistemului 
Depozitarului central.  
Comisionul se calculează ca procent 
din valoarea nominală totală a 
emisiunii noi. 
Comisionul se aplică emitentului. 

4.2. Comision pentru 
răscumpărarea valorilor 
mobiliare de stat și 

Pentru răscumpărarea 
valorilor mobiliare: 

Plată unică pentru răscumpărarea 
valorilor mobiliare de stat și 
certificatelor Băncii Naționale a 
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certificatelor Băncii 
Naționale a Moldovei 

0,006% din valoarea 
nominală totală a 
emisiunii, dar nu mai 
puțin de 2 500 lei și nu 
mai mult de 20 000 lei 
pentru fiecare emisiune 
(ISIN) 

Moldovei (plata valorii de 
răscumpărare a valorilor mobiliare 
aflate în circulație). 
Comisionul se aplică emitentului. 

4.3. Comision la plata 
cupoanelor pentru valori 
mobiliare de stat 

0,006% din valoarea 
cuponului 

Comision unic aplicat la plata 
cupoanelor pentru valori mobiliare de 
stat. 
Comisionul se aplică emitentului. 

4.4. Comision pentru 
decontarea rezultatelor 
licitațiilor aferente 
tranzacțiilor 
REPO/reverse 
REPO/vânzări-cumpărări 
definitive 

0,015% din valoarea 
decontată, 
dar nu mai mult de 60 000 
lei  pentru fiecare licitație 

Plată unică percepută pentru 
decontarea în Sistemul Depozitarului 
central a tranzacțiilor REPO/reverse 
REPO și vânzărilor-cumpărărilor 
definitive ale valorilor mobiliare, ca 
urmare a licitațiilor derulate de către 
BNM. 
Comisionul se calculează de la volumul 
tranzacției și se percepe în mod egal 
(1/2 din valoarea comisionului) de la 
fiecare contraparte a acesteia. Pentru 
tranzacțiile REPO/reverse REPO, 
comisionul se percepe doar la prima 
etapă a tranzacției. 
În cazul în care suma comisioanelor 
calculate pentru tranzacțiile din 
cadrul unei licitații va depăși limita 
maximă stabilită, comisioanele vor fi 
diminuate pentru a se încadra în limita 
maximă proporțional volumului 
tranzacției. 

4.5. Comision pentru 
înregistrarea garanței 
financiare asupra 
valorilor mobiliare de 
stat și certificatelor 
Băncii Naționale a 
Moldovei 

0,002% la instituirea 
garanției financiare, dar 
nu mai puțin de 100  lei și 
nu mai mult de 1 000 lei 
din fiecare operațiune 

Plată unică aplicată la înregistrarea 
garanței financiare asupra valorilor 
mobiliare, în temeiul contractului de 
garanție financiară. 
Comisionul se aplică la valoarea 
obligațiilor financiare garantate. 
Comisionul se achită de către 
deținătorul de valori mobiliare 
(furnizorul garanței financiare). 

4.6. Comision pentru 
procesarea ordinului de 
transfer aferent 
operațiunilor efectuate 
prin mecanismul DvP1 

5 lei Plată unică pentru procesarea 
ordinului de transfer introdus în 
Sistemul Depozitarului central, aferent 
operațiunilor efectuate prin 
mecanismul DvP. 
Comisionul se aplică tuturor părților 
unei operațiuni, care introduc ordin de 
transfer în Sistemul Depozitarului 
central. 
În cazul operațiunilor aferente 
creditului overnight cu BNM, 
comisionul se percepe de la inițiatorul 
operațiunii. 

 
 
1 DvP - livrare contra plată (delivery versus payment), se referă la mecanismul de decontare a valorilor mobiliare, care leagă un 
transfer de valori mobiliare de un transfer de mijloace bănești, astfel încât transferul valorilor mobiliare are loc dacă și numai 
dacă se realizează transferul de mijloace bănești și viceversa.  
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4.7. Comision pentru 
procesarea ordinului de 
transfer aferent 
operațiunilor efectuate 
prin mecanismul FoP 2 

5 lei Plată unică pentru procesarea 
ordinului de transfer introdus în 
Sistemul Depozitarul central, aferent 
operațiunilor efectuate prin 
mecanismul FoP. 
Comisionul se aplică tuturor părților 
unei operațiuni, care introduc ordin de 
transfer în Sistemul Depozitarului 
central. 

 
 

5. Comisioane pentru depozitarea valorilor mobiliare 

Comisioane Limita maximă a 
comisionului Descriere 

5.1. Comision pentru 
depozitarea valorilor 
mobiliare în conturile 
deschise în Sistemul 
Depozitarului central 

0,01% anual din soldul 
mediu lunar – din valoarea 
soldului în contul de valori 
mobiliare ce nu depășește 
5 miliarde lei 
0,005% anual din soldul 
mediu lunar – diferența 
din soldul în contul de 
valori mobiliare ce 
depășește 5 miliarde lei 

Plată anuală aplicată ca procent din 
soldul mediu lunar al valorilor 
mobiliare depozitate în conturile de 
valori mobiliare deschise în Sistemul 
Depozitarului central. 
În calculul soldului mediu lunar se 
include valoarea soldului de valori 
mobiliare la valoarea nominală înscrise 
în conturile individuale la finele zilei 
lucrătoare, pentru fiecare zi 
calendaristică a lunii respective. 
Pentru zilele de odihnă/sărbătoare se 
aplică soldul înregistrat în ziua 
lucrătoare anterioară. 
Comisionul se aplică participantului 
care deține sau administrează cont 
propriu sau cont al investitorului de 
valori mobiliare. 
Comisionul se aplică în privința 
valorilor mobiliare de stat, 
certificatelor Băncii Naționale a 
Moldovei, obligațiunilor corporative și 
municipale și altor valori mobiliare de 
creanță emise de societăți comerciale. 
Comisionul nu se aplică în privința 
acțiunilor și altor titluri de capital. 
Comisionul se percepe lunar.  

 
 

6. Comisioane pentru servicii suplimentare acordate de Depozitarul central 

Comisioane Limita maximă a 
comisionului Descriere 

6.1. Elaborarea rapoartelor la 
cerere 

100-1 500 lei  Plată unică pentru elaborarea 
rapoartelor statistice privind 
operațiunile efectuate în Sistemul 
Depozitarului central, suplimentare 
celor formate în mod automatizat. 
Comisionul se stabilește de 
Depozitarul central în funcție de 

 
 
2 FoP - livrare fără plată (free of payment / delivery versus free), se referă la mecanismul de decontare a valorilor mobiliare în 
care transferul de valori mobiliare nu implică un transfer corespunzător de mijloace bănești. 
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complexitatea rapoartelor solicitate 
(număr de om/ore utilizate, perioada 
de timp analizată, etc.). 
Comisionul se achită de beneficiarul 
raportului. 

6.2. Perceperea de către 
Depozitarul Central a 
taxelor, comisioanelor, 
penalităților și altor 
plăți, în numele și 
interesul altor persoane 
fizice sau juridice 

1,00% din valoarea 
taxelor, comisioanelor, 
penalităților și altor plăți, 
dar nu mai puțin de 2 lei 
pentru fiecare operațiune 

Plată unică pentru perceperea către 
Depozitarul Central a taxelor, 
comisioanelor, penalităților, în numele 
și interesul altor persoane fizice sau 
juridice Depozitarului central, și 
transferul acestora către acestea. 
Comisionul se calculează ca procent 
din suma totală a mijloacelor bănești 
(taxe, comisioane, penalități și orice 
alte plăți) percepute de la participant, 
emitent, deținător de valori mobiliare 
sau altă entitate care efectuează 
operațiuni în cadrul  Sistemului  
Depozitarului central. 
Comisionul se achită de persoana 
fizică sau juridică Depozitarului 
central în numele și interesul căreia au 
fost percepute taxele, comisioanele, 
penalitățile și alte plăți. 

6.3. Comision pentru 
procesarea 
documentației pe suport 
de hârtie, prezentate de 
participanții la 
Depozitarul central 

50 lei Plată unică pentru recepționarea, 
examinarea și arhivarea de către 
Depozitarul central a documentației 
pe suport de hârtie, prezentate de 
participanții la Depozitarul  central. 
Comisionul se aplică pentru fiecare set 
de documente prezentat Depozitarului 
central de către participantul la 
Depozitarul central. Comisionul nu se 
aplică: 
1. pentru documentația prezentată în 

format electronic; 
2. pentru documentația procesată la 

înregistrarea în custodie a valorilor 
mobiliare sau retragerea valorilor 
mobiliare înregistrate în custodie. 

 
 

7. Comisioane penalizatoare 

Comisioane Limita maximă a 
comisionului Descriere 

7.1. Comision penalizator 
pentru respingerea 
ordinelor de transfer 

0,00 lei Penalitate aplicată pentru toate 
ordinele nevalidate, respinse în mod 
automat de Sistemul Depozitarului 
central. 

7.2. Comision penalizator 
pentru neexecutarea 
decontărilor din cauza 
lipsei mijloacelor bănești 
sau valorilor mobiliare 

0,1% din valoarea 
tranzacției nedecontate 

Penalitate unică aplicată pentru 
nerealizarea decontării sau decontarea 
parțială a unei tranzacții cu valori 
mobiliare la data preconizată pentru 
decontare, în urma lipsei de valori 
mobiliare sau de mijloace bănești. 
Penalitatea se calculează și se aplică 
zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare în 
care o tranzacție nu este decontată, 
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ca procent din valoarea tranzacției 
nedecontate. Penalitatea se aplică 
față de participantul care nu a 
asigurat existența în cont a 
mijloacelor bănești sau a valorilor 
mobiliare. 

7.3. Comision penalizator 
pentru încălcarea 
cerințelor privind 
utilizarea contului 
omnibus 

500 lei pentru fiecare zi 
calendaristică în care este 
admisă încălcarea 

Penalitate unică aplicată 
participanților la Depozitarul central 
pentru încălcarea: 
1. de către participantul cumpărător - 
a perioadei de transfer al valorilor 
mobiliare în contul omnibus, stabilite 
de Regulile Depozitarului central, la 
decontarea tranzacțiilor încheiate pe 
piața reglementată sau MTF3; 
2. de către participantul vânzător - a 
perioadei de transfer al valorilor 
mobiliare din contul omnibus, stabilite 
de Regulile DCU, la decontarea 
tranzacțiilor încheiate pe piața 
reglementată sau MTF; 
3. de către orice participant – 
încălcarea altor cerințe privind 
utilizarea conturilor omnibus, stabilite 
de Regulile Depozitarului central. 
Penalitatea se aplică participantului 
care a comis încălcarea, pentru 
fiecare zi calendaristică în care a fost 
admisă încălcarea. 

7.4. Comision penalizator 
pentru plățile și 
comisioanele restante 
față de Depozitarul 
central 

0,1% din valoarea plăților 
și comisioanelor restante 
față de Depozitarul 
central  

Penalitate zilnică pentru plățile și 
comisioanele datorate pentru serviciile 
prestate de Depozitarul central. 
Penalitatea se calculează zilnic ca 
procent din suma mijloacelor bănești 
datorate de participant Depozitarului 
central. 

 
 

8. Comisioane pentru decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare încheiate pe piața reglementată 
sau MTF 

Comisioane Limita maximă a 
comisionului 

Descriere 

8.1. Comision pentru 
decontarea tranzacțiilor 
cu valori mobiliare 
încheiate pe piața 
reglementată sau MTF, 
cu excepția tranzacțiilor 
stabilite de pct. 8.2  

0,2% din valoarea 
tranzacției decontate  

Comisionul se aplică participanților la 
Depozitarul central, care au efectuat 
tranzacția. Comisionul se percepe în 
mod egal (1/2 din valoarea 
comisionului) de la fiecare parte a 
tranzacției. 

8.2. Comision pentru 
decontarea tranzacțiilor 
REPO 

0,06% din valoarea 
tranzacției decontate  

Comisionul se aplică participanților la 
Depozitarul central, care au efectuat 
tranzacția. Comisionul se percepe în 
mod egal (1/2 din valoarea 
comisionului) de la fiecare parte a 

 
 
3 MTF - Multilateral trading facility - Sistem multilateral de tranzacționare - sistem multilateral, exploatat de o societate de 
investiții sau de un operator de piață, care asigură confruntarea, în conformitate cu propriile norme nediscreționare, a unor ordine 
multiple de vânzare-cumpărare a instrumentelor financiare primite de la persoane terțe. 
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tranzacției, la ambele etape a 
tranzacției REPO. 

 
 

9. Comisioane pentru procesarea și decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare corporative 
încheiate în afara pieței reglementate sau MTF 

Comisioane Limita maximă a 
comisionului 

Descriere 

9.1. Comision pentru 
decontarea tranzacțiilor cu 
valori mobiliare 
corporative încheiate în 
afara pieței reglementate 
sau MTF, nemijlocit de 
către DCU 

5 lei plus 0,3% de la 
valoarea contractului, 
dar nu mai mult de 
3  000 lei de la fiecare 
parte implicată în 
tranzacție  

Plată unică aplicată la decontarea 
tranzacțiilor cu valori mobiliare 
corporative încheiate în afara pieței 
reglementate sau MTF, cu excepția celor 
stabilite de pct.9.3 și 9.4, în cazul în 
care aceasta este efectuată nemijlocit 
de către DCU. 
Comisionul se aplică separat pentru 
fiecare parte implicată în tranzacție 

9.2. Comision pentru 
decontarea tranzacțiilor cu 
valori mobiliare 
corporative încheiate în 
afara pieței reglementate 
sau MTF, efectuate prin 
intermediul participanților 
la DCU 

5 lei plus 0,03% de la 
valoarea contractului, 
dar nu mai mult de 
1 000 lei de la fiecare 
parte implicată în 
tranzacție 

Plată unică aplicată la decontarea 
tranzacțiilor cu valori mobiliare 
corporative încheiate în afara pieței 
reglementate sau MTF, efectuate prin 
intermediul participanților la DCU, cu 
excepția celor stabilite de pct.9.3 și 9.4. 
Comisionul se aplică separat pentru 
fiecare parte implicată în tranzacție 

9.3. Comision pentru 
decontarea valorilor 
mobiliare în cazul 
moștenirii sau donației 
valorilor mobiliare 

10 lei Plată unică aplicată la decontarea 
valorilor mobiliare în cazul moștenirii 
sau donației valorilor mobiliare. 
Comisionul nu se aplică la transmiterea 
în moștenire a valorilor mobiliare către 
persoanele pensionate, persoanele cu 
dizabilități și participanții la acțiuni 
militare. 

9.4. Comision pentru 
decontarea emisiunilor noi 
de obligațiuni corporative 
și municipale, și altor 
valori mobiliare de 
creanță emise de societăți 
comerciale 

0,009% din valoarea 
nominală totală a 
emisiunii noi, dar nu mai 
puțin de 500 lei și nu 
mai mult de 30 000 lei 
pentru fiecare 
operațiune 

Plată unică pentru decontarea în cadrul 
Sistemului Depozitarului central a 
emisiunilor noi de obligațiuni 
corporative, obligațiuni municipale și 
alte valori mobiliare de creanță emise 
de întreprinderi.  
Comisionul se calculează ca procent din 
valoarea nominală totală a emisiunii noi. 
Comisionul se aplică emitentului sau 
agentului de plată al emitentului. 

9.5. Comision pentru 
răscumpărarea 
obligațiunilor corporative 
și municipale, și altor 
valori mobiliare de 
creanță emise de societăți 
comerciale 

Pentru răscumpărarea 
valorilor mobiliare: 
0,009% din valoarea 
nominală totală a 
emisiunii noi, dar nu mai 
puțin de 500 lei și nu 
mai mult de 20 000 lei 
pentru fiecare 
operațiune 

Plată unică pentru răscumpărarea 
obligațiunilor corporative și municipale, 
și altor valori mobiliare de creanță 
emise de societăți comerciale (plata 
valorii de răscumpărare a valorilor 
mobiliare aflate în circulație). 
Comisionul se aplică emitentului sau 
agentului de plată al emitentului. 

9.6. Comision la plata 
cupoanelor pentru 
obligațiuni corporative și 
municipale, și altor valori 
mobiliare de creanță 

0,009% din valoarea 
cuponului 

Comision unic aplicat la plata 
cupoanelor pentru obligațiuni 
corporative și municipale, și altor valori 
mobiliare de creanță emise de societăți 
comerciale. 
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emise de societăți 
comerciale 

Comisionul se aplică emitentului sau 
agentului de plată al emitentului. 

9.7. Comision pentru 
procesarea ordinului de 
transfer pentru 
operațiunile efectuate 
prin mecanismul DvP 

5  lei Plată unică pentru procesarea ordinului 
de transfer introdus în Sistemul 
Depozitarul central, pentru operațiunile 
efectuate prin mecanismul DvP. 
Comisionul se aplică tuturor părților 
unei operațiuni, care introduc ordin de 
transfer în Sistemul Depozitarul central. 

9.8. Comision pentru 
procesarea ordinului de 
transfer pentru 
operațiunile efectuate 
prin mecanismul FoP  

5 lei Plată unică pentru procesarea ordinului 
de transfer introdus în Sistemul 
Depozitarul central, pentru operațiunile 
efectuate prin mecanismul FoP. 
Comisionul se aplică tuturor părților 
unei operațiuni, care introduc ordin de 
transfer în Sistemul Depozitarul central. 

9.9. Comision pentru 
procesarea ordinului de 
transfer în cazul repunerii 
în drepturi a foştilor 
deţinători de valori 
mobiliare în temeiul 
actelor judecătoreşti 
executorii 

0 lei Comision se aplică pentru procesarea 
ordinului de transfer în cazul repunerii 
în drepturi a foştilor deţinători de valori 
mobiliare în temeiul actelor 
judecătoreşti executorii 

 

10. Comisioane pentru serviciile acordate emitentului de valori mobiliare 

10.1. Comision lunar pentru ținerea evidenței acționarilor  
 
a) Comisionul se stabilește în funcție de numărul de acționari, după cum urmează: 

 
Numărul de acționari, unități Comision lunar, lei 
până la 50 200 
51 - 100 300 
101 - 300 400 
301 - 500 500 
501 - 700 800 
701 – 1 000 1 100 
1 001 – 1 500 1 800 
1 501 – 2 000 2 200 
2 001 – 3 000 3 000 
de la 3 001 3 000+0,20 lei pentru fiecare acționar (cont activ) ce 

depășește numărul de 3 000 
 
 
b) Comisionul include următoarele servicii: 

• asigurarea protecției și integrității informației privind acțiunile înregistrate în Sistemul DCU; 
• întocmirea și eliberarea listei acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor; 
• eliberarea extraselor la deschiderea conturilor subscriitorilor (primilor deținători de acțiuni) la 

plasarea acțiunilor; 
• verificarea corectitudinii documentelor prezentate de acționari sau alte persoane care dețin 

acest drept conform legii, în vederea decontării tranzacțiilor încheiate în afara pieței 
reglementate sau MTF. 

 
 
10.2. Comision pentru eliberarea listei acționarilor  
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a) Comisionul se stabilește în funcție de numărul de acționari, conform situației la momentul
întocmirii listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, după cum 
urmează: 

Numărul de acționari, unități Comision, lei 
până la 100 100 
de la 101 100+0,20 lei pentru fiecare acționar ce depășește 

numărul de 100 

b) Comisionul include serviciile de întocmire și eliberare a listei acționarilor care au dreptul să
participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor. 

c) Comisionul se aplică separat pentru fiecare listă de acționari întocmită și eliberată de
Depozitarul central. 

d) Comisionul nu se aplică în privința listei cu modificările operate până la data ținerii adunării
generale extraordinare a acționarilor, pentru care Depozitarul central a întocmit și eliberat o 
listă a acționarilor. 

10.1. Comision pentru ținerea evidenței acționarilor în Sistemul Depozitarului central și eliberarea 
listei acționarilor pentru adunarea generală ordinară anuală a acționarilor 

a) Comisionul se stabilește în funcție de numărul de acționari, după cum urmează:

Numărul de acționari Comision, lei 
până la 100 acționari 1900 
de la 101 până  500 acționari 2900 
de la 501 până  2000 acționari 4900 
de la 2001 până  5500 acționari 6900 
De la 5501 acționari 8900 

b) Comisionul include următoarele servicii:
• ținerea evidenței acționarilor în Sistemul Depozitarului central;
• întocmirea și eliberarea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea

generală ordinară anuală a acționarilor; 

c) Comisionul se aplică de către Depozitarul central la eliberarea listei acționarilor pentru
adunarea generală ordinară anuală a acționarilor; 

d) Comisionul nu se aplică în cazul listei cu modificările operate până la data ținerii adunării
generale ordinare anuale a acționarilor, pentru care Depozitarul central a întocmit și 
eliberat o listă a acționarilor. 

10.2. Comision pentru eliberarea listei acționarilor în alte cazuri 

a) Comisionul constituie 200 lei;

cazuri, cu excepția întocmirii și eliberării listei acționarilor pentru adunarea generală anuală 
ordinară a acționarilor; 

c) Comisionul se aplică separat pentru fiecare listă de acționari întocmită și eliberată de
Depozitarul central. 

10.3. Comision pentru eliberarea listei deținătorilor de obligațiuni 

a) Comisionul se stabilește în funcție de numărul deținătorilor de obligațiuni, conform situației la
momentul întocmirii listei, după cum urmează:

Numărul deținătorilor de 
obligațiuni, unități 

Comision, lei 

până la 100 100 
de la 101 100+0,20 lei pentru fiecare deținător de obligațiuni ce 

depășește numărul de 100 

b) Comisionul include serviciile de întocmire și eliberare a listei deținătorilor de obligațiuni.

b)    Comisionul include serviciile de întocmire și eliberare a listei acționarilor pentru orice alte



 
 

INFORMAȚII PUBLICE 12 din 12 

c) Comisionul se aplică separat pentru fiecare listă a deținătorilor de obligațiuni întocmită și 
eliberată de Depozitarul central. 

 
10.4. Comision pentru întocmirea și expedierea avizului, înștiințărilor sau altor documente către 

deținătorii de valori mobiliare. 
 
a) Pentru întocmirea și expedierea avizului către deținătorii de valori mobiliare se stabilește un 

comision de 3 lei plus costul serviciilor poștale. 
b) Comisionul se aplică emitentului, separat pentru avizul expediat fiecărui deținător de valori 

mobiliare. 
 
10.5. Comision pentru achitarea dividendelor 
 

a) Comisionul se stabilește în funcție de numărul de acționari, conform situației la momentul 
întocmirii listei acționarilor care au dreptul să primească dividende, după cum urmează: 

 
Numărul de acționari, unități Comision, lei 
până la 100 100 
de la 101 100+0,50 lei pentru fiecare acționar ce depășește 

numărul de 100 
 
b) Comisionul include serviciile pentru calculul dividendelor către acționari, întocmirea și 

eliberarea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende și/sau pentru achitarea 
dividendelor către acționari. 

c) Comisionul se aplică emitentului, pentru fiecare solicitare. 
d) Comisionul nu se aplică în privința listei cu modificările operate până la data ținerii adunării 

generale extraordinare a acționarilor, pentru care Depozitarul central a întocmit și eliberat o 
listă a acționarilor. 

 
10.6. Comision pentru restructurarea emisiunii valorilor mobiliare sau efectuarea emisiunii 

suplimentare din contul capitalului propriu 
a) Pentru introducerea informației privind restructurarea emisiunii valorilor mobiliare sau 

efectuarea emisiunii suplimentare din contul capitalului propriu se stabilește un comision de 
până la 300 lei. 

b) Comisionul se aplică emitentului sau agentului de plată al acestuia, în mod separat pentru 
fiecare operațiune. 
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