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Mecanisme de decontare  
Livrare contra plată DvP 

DvP - livrare contra plată - este un mecanism de decontare, 
aplicat la efectuarea operațiunilor cu instrumente financiare. În 
cadrul DvP, transferul instrumentelor financiare are loc doar în 
cazul în care este efectuată plata mijloacelor bănești. 

Mecanismul DvP asigură că vânzătorul de valori mobiliare va primi 
mijloacele bănești în contul valorilor mobiliare pe care le vinde. În egală 
măsură, cumpărătorul va obține în proprietate valorile mobiliare în 
schimbul mijloacelor bănești pe care le achită. 

DvP1 versus DvP2 

DvP1 se referă la modelul de decontare în care atât valorile mobiliare, cât 
și mijloacele bănești se decontează pe bază brută. La DvP1, numărul 
transferurilor de mijloace bănești va fi egal cu numărul de tranzacții 
încheiate între 2 persoane (20 tranzacții  -->  20 transferuri de MDL).  

În cazul DvP2, valorile mobiliare se decontează pe bază brută, iar 
mijloacele bănești se decontează pe bază netă. La utilizarea 
mecanismului DvP2, indiferent de numărul de operațiuni, între două 
persoane se va face un singur transfer de mijloace bănești, egal cu valoarea 
netă a tuturor operațiunilor (20 tranzacții  -->  1 transfer MDL). 

Beneficii oferite de mecanismul DvP2 

DvP2 oferă beneficii tuturor actorilor implicați în operațiuni cu instrumente 
financiare: instituțiilor financiare, investitorilor și Ministerului Finanțelor 
(în calitate de emitent al VMS). 

Datorită funcției sale de compensare reciprocă a obligațiilor, DvP2 
permite beneficiarilor operațiunilor cu instrumente financiară să atragă și 
să dețină, la decontare, doar valoarea netă a mijloacelor bănești. 

DvP2 este un instrument de management al lichidităților, care extinde 
semnificativ posibilitățile investiționale și stimulează investițiile în valori 
mobiliare. În același timp, este un instrumente care lărgește posibilitățile 
la prestarea serviciilor de intermediere financiară. 
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Situația actuală privind DvP2 

DvP2 pentru VMC 

Începând cu mai 2019, DCU a implementat mecanismul DvP2 pentru 
tranzacțiile cu valori mobiliare corporative, încheiate la Bursa de Valori a 
Moldovei. Mecanismul aplicat de DCU include 4 etape de bază: 

1. recepționarea datelor privind tranzacțiile încheiate la bursă 

la data încheierii tranzacției (T), bursa transmite în Sistemul DCU datele privind 
tranzacțiile încheiate în această zi; datele sunt expediate nu mai târziu de ora 
stabilită de comun acord de către DCU și bursa de valori 

2. efectuarea operațiunii de clearing și netting pe tranzacțiile încheiate 
în temeiul datelor privind tranzacțiile bursiere, DCU stabilește pozițiile de 
tranzacționare ale participanților la tranzacții și calculează obligațiile nete; 
operațiunea de clearing și netting se efectuează în ziua T 

3. expedierea rapoartelor privind pozițiile și obligațiile nete 
până la sfârșitul zilei T, DCU expediază rapoarte cu informații privind pozițiile și 
obligațiile nete în privința tranzacțiilor încheiate. Sunt expediate 2 rapoarte: 

• raport către participantul la DCU-parte a tranzacției bursiere  -->  stabilește 
pozițiile (numărul instrumentelor financiare tranzacționate și valoarea 
tranzacției) pentru fiecare tranzacție încheiată de participantul în cauză și 
determină obligațiile nete de mijloace bănești 

• raport către agenții de plată  -->  stabilește obligațiile nete ale agentului de 
plată și ale clienților acestuia, precum și valoarea netă totală a MDL care va fi 
debitată de DCU din contul SAPI al agentului de plată 

4. decontarea tranzacțiilor bursiere 

DCU efectuează decontarea tranzacțiilor bursiere la T+2, ora 10:00. La inițierea 
decontării, Sistemul DCU expediază MT298 în SAPI (ca pachet de ordine de plată), în 
vederea decontării mijloacelor bănești  -->  la recepționarea confirmărilor privind 
transferul mijloacelor bănești, Sistemul DCU efectuează transferul instrumentelor 
financiare. 

Transferul mijloacelor bănești se efectuează prin debitarea directă de către DCU a 
conturilor în SAPI ale agenților plată. Procesul se realizează în mod automat și nu 
implică intervenții manuale. 

Decontarea mijloacelor bănești va eșua pentru toate tranzacțiile bursiere, dacă cel 
puțin una dintre părțile tranzacției bursiere nu va asigura în contul SAPI volumul 
necesar de mijloace bănești. 

Pentru a preveni cazurile de neexecutare a decontărilor și a maximiza volumul 
decontărilor, DCU a instituit și aplică măsuri specifice de risc (indicate mai jos). 
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Ciclul actual de decontare 

Pentru operațiunile decontate DvP2, DCU aplică un singur ciclu de 
decontare: 

• T+2  -->  tranzacțiile încheiate la o anumită dată (T) sunt decontate 
în a doua zi lucrătoare (T+2). 

Ca urmare, la data preconizată pentru decontare (S) sunt decontate 
operațiunile încheiate la S-2. Respectiv, T = S-2, iar S = T+2 

 

 S-2 <----------------------------------- S  

 T -----------------------------------> T+2  

 ziua 0  ziua 2  
 

Prevenirea cazurilor de neexecutare a decontărilor 

Asigurarea decontărilor este un obiectiv de bază al DCU. DCU a instituit și 
aplică un șir de măsuri de gestionare a riscurilor pentru a preveni cazurile 
de neexecutare a decontărilor, și anume: 

• datele privind tranzacțiile încheiate tranzacționare transmite către DCU 
rezultatele tranzacțiilor bursiere în ziua T nu mai târziu de o anumită oră 
exact stabilită; 

• participanții la DCU sunt informați despre pozițiile și obligațiile nete până 
la data decontării tranzacției bursiere într-o perioadă cât mai mare posibil 
până la data decontării (în prezent – ziua T); 

• participanții la DCU sunt obligați să asigure existența în cont a 
instrumentelor financiare și mijloacelor bănești la data decontării, nu mai 
târziu de o anumită oră exact stabilită – în prezent, ziua T+2 ora 10:00 – 
oră la care se va efectua decontarea (art.67(1) din Regulile DCU); 

• participanții la DCU sunt obligați să aplice mecanisme de gestionare a 
riscului de credit și lichiditate (art.67(2) și (3) din Regulile DCU); 

• agentul de plată are obligația de a supraveghea executarea obligațiilor de 
plată de către clientul său (beneficiarul operațiunii cu instrumente 
financiare, care utilizează contul din SAPI al agentului de plată) (art.67(4) 
din Regulile DCU). 

https://www.dcu.md/ro/reglementari/regulile-dcu
https://www.dcu.md/ro/reglementari/regulile-dcu
https://www.dcu.md/ro/reglementari/regulile-dcu
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Măsuri aplicate în cazul nedecontării 

De către DCU au fost stabilite măsuri care urmează a fi aplicate în cazurile 
de neexecutare a decontărilor. Obiectivul de bază în astfel de situații este 
de a maximiza volumul decontărilor. În acest sens: 

• se va efectua o sesiune repetată de decontare la ora 11:00 a zilei 
T+2, după interpelarea beneficiarului care nu a livrat 
instrumentele/mijloacele bănești necesare pentru decontare; 

• tranzacția nedecontată se elimină din pachetul de operațiuni DvP2 și 
se execută separat prin mecanismul DvP1, în momentul în care 
participantul la DCU livrează instrumentele/mijloacele financiare 
restante; 

• se va recurge la extinderea perioadei de decontare a tranzacției 
nedecontate, cu scopul de a oferi timp suplimentar pentru livrarea 
instrumentelor financiare sau mijloacelor bănești necesare pentru 
decontare (art.70(1)a) din Regulile DCU); 

• sunt aplicate mecanisme de cumpărare/vânzare impusă și alte 
restricții față de participantului DCU care nu a livrat instrumentele 
financiare sau mijloacele bănești necesare pentru executarea 
decontării (art.70 și 71 din Regulile DCU). 

https://www.dcu.md/ro/reglementari/regulile-dcu
https://www.dcu.md/ro/reglementari/regulile-dcu
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Extinderea și optimizarea 
mecanismului DvP2 

DvP2 pentru operațiuni cu VMS 

DCU realizează măsurile necesare pentru aplicarea mecanismului DvP2 în 
privința operațiunilor cu valori mobiliare de stat.  

La implementarea măsurilor planificate, mecanismul DvP2 va fi utilizat 
pentru următoarele 4 categorii de operațiuni decontate de DCU: 

1. tranzacții bursiere cu VMC     

2. operațiuni de plasare a VMS 

3. răscumpărarea VMS 

4. plata cuponului pe VMS emise  

 

Impact asupra ciclului de decontare 

Odată cu extinderea mecanismului DvP2, vor fi aplicate două cicluri de 
decontare: 

• T+2  -->  tranzacțiile încheiate la o anumită dată (T) sunt decontate 
în a doua zi lucrătoare (T+2)  -->  se va aplica în cazul tranzacțiilor 
bursiere și operațiunilor de plasare a VMS cu data decontării T+2; 

• T+1  -->  tranzacțiile încheiate la o anumită dată (T) sunt decontate 
în prima (următoarea) zi lucrătoare (T+1)  -->  se va aplica în cazul 
operațiunilor de plasare a VMS cu data decontării T+1. 

Ca urmare, la data preconizată pentru decontare (S) vor fi decontate: 

• operațiunile încheiate la S-2 (operațiuni cu data decontării T+2); 

• operațiunile încheiate la S-1 (operațiuni cu data decontării T+1); 

• operațiunile de răscumpărare a VMS cu data scadenței S; 

• operațiunile de plată a cuponului pe VMS cu data plății cuponului S. 

 

 

operațiuni decontate 
DvP2 în prezent 

operațiuni noi care 
vor fi decontate DvP2 
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Respectiv: T = S-1 sau S-2, iar S = T+1 sau T+2 

 

 S-2 <----------------------------------- S  

 T -----------------------------------> T+2  

   T ---------> T+1  

   S-1 <--------- S  

 ziua 0 ziua 1 ziua 2  
 

 

Noile etape ale mecanismului DvP2 

DCU planifică aplicarea următoarelor etape și condiții de executare: 

1. recepționarea datelor privind tranzacțiile încheiate 

La data încheierii tranzacției (T), în Sistemul DCU vor fi transmise (1) datele privind 
rezultatele licitațiilor de plasare a VMS din Bloomberg Auction System al BNM și (2) 
datele privind tranzacțiile cu VMC încheiate la Bursa de Valori a Moldovei; datele 
urmează a fi transmise nu mai târziu de ora stabilită de Regulile DCU și/sau acordurile 
dintre DCU și operatorii platformelor de tranzacționare. 

Respectiv, operatorii platformelor urmează să transmită datele către DCU: 

• în ziua S-2 ora 16:00  -->  pentru operațiuni cu data decontării T+2; 

• în ziua S-1 ora 12:00  -->  pentru operațiuni cu data decontării T+1. 

2. realizarea operațiunii de clearing și netting 
DCU va stabili pozițiile și obligațiile nete de 2 ori: 

• pozițiile preventive vor fi stabilite în ziua S-2, luându-se în calcul: 

 tranzacțiile cu VMC încheiate la bursa de valori în ziua S-2 

 operațiunile de plasare a VMS cu decontare T+2 (încheiate la S-2) 

• pozițiile finale vor fi stabilite în ziua S-1, luându-se în calcul: 

 tranzacțiile cu VMC încheiate la bursa de valori în ziua S-2 

 operațiunile de plasare a VMS cu decontare T+2 (încheiate la S-2) 

 operațiunile de plasare a VMS cu decontare T+1 (încheiate la S-1) 

 operațiunile de răscumpărare a VMS (pentru VMS cu data scadenței S); 

 plata cuponului pentru VMS (pentru VMS cu data plății cuponului S). 
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3. expedierea rapoartelor privind pozițiile și obligațiile nete 

DCU va expedia 3 rapoarte cu informații privind pozițiile și obligațiile nete: 

• raport preliminar către beneficiarul operațiunii  -->  se va expedia în ziua S-2, 
în intervalul orelor 16:00-17:00 și va conține pozițiile preventive; 

• raport final către beneficiarul operațiunii  -->  se va expedia în ziua S-1, în 
intervalul orelor 12:00-13:00 și va conține pozițiile finale; 

• raport către agentul de plată  -->  se va expedia în ziua S-1, în intervalul orelor 
12:00-13:00 și va stabili obligațiile nete ale agentului de plată și ale clienților 
acestuia, precum și valoarea netă totală a MDL care va fi debitată direct de DCU 
din contul SAPI al agentului de plată. 

4. decontarea operațiunilor conform mecanismului DvP2 

DCU propune ca decontarea operațiunilor executate prin mecanismul DvP2 să fie 
efectuată în ziua S la ora 10:00  -->  ora exactă urmează a fi stabilită de comun cu 
părțile interesate și va fi stabilită în Regulile DCU. 

Decontarea se va efectua conform mecanismului actual: Sistemul DCU va expedia 
MT298 în SAPI (ca pachet de ordine de plată), în vederea decontării mijloacelor 
bănești  -->  la recepționarea confirmărilor privind transferul mijloacelor bănești, 
Sistemul DCU va efectua transferul instrumentelor financiare. 

Transferul mijloacelor bănești se va efectua prin debitarea directă de către DCU a 
conturilor în SAPI ale agenților plată. Procesul se va realiza în mod automat, fără a 
fi necesare intervenții manuale. 

Decontarea mijloacelor bănești va eșua pentru toate operațiunile, dacă 
cel puțin una dintre părțile participante la operațiuni nu va asigura în 
contul SAPI volumul necesar de mijloace bănești. 

 

Măsuri de gestionare a riscurilor 

Mecanismele de decontare contra plată, în particular DvP2, implică riscul 
de credit (inclusiv riscul costului de înlocuire și riscul principal), riscul de 
lichidate, dar și riscul sistemic. 

DCU va menține măsurile de prevenire a cazurilor de nedecontare și 
măsurile aplicate în situații de neexecutare a decontării, stabilite de 
articolele art.67, 70-72 și alte norme din Regulile DCU. 

De comun cu autoritățile de resort, urmează să fie identificate măsuri 
specifice de gestionare a tuturor riscurilor de nedecontare a operațiunilor 
cu VMS, dar și a riscului sistemic.  
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Rapoarte expediate 

În contextul operațiunilor DvP2, DCU va expedia 3 rapoarte: 

1. Raportul preliminar privind pozițiile și obligațiile beneficiarului 

Raportul va fi expediat către următorii beneficiari ai operațiunilor: 

• participantul la DCU cumpărător al instrumentelor financiare  -->  va indica 
pozițiile pentru operațiunile cu decontare T+2 (încheiate la S-2) 

• participantul la DCU vânzător al instrumentelor financiare  -->  va indica 
pozițiile pentru operațiunile cu decontare T+2 (încheiate la S-2) 

• Ministerului Finanțelor (în calitate de emitent al VMS)  -->  va stabili numărul și 
valoarea VMS plasate în cadrul licitațiilor de plasare, cu decontare T+2 (plasate 
la S-2) 

Raportul va stabili datele preliminare privind obligațiile nete ale beneficiarului 
operațiunii în privința mijloacelor bănești: 

• valoare pozitivă  -->  mijloacele bănești vor fi creditate în favoarea 
beneficiarului; 

• valoare negativă  -->  beneficiarul este obligat să asigure existența mijloacelor 
bănești în contul stabilit de agentul de plată. 

 
 
 
Modelul propus al Raportului 
 

 

 

 

 

(a se vedea raportul complet în Anexa 1) 

  

Beneficiarul operațiunii: Banca „XXXX” Ora și data raportului: hh.mm.ss dd.mm.yyyy
Codul în Sistemul DCU: XXXXMD2X Data preconizată pentru decontare: dd.mm.yyyy

-500.000,00

XXXXMD2X

RAPORT PRELIMINAR

R20010232006013 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X Seller DvP Placement Trade MD3RM2003572 5.000

TOTAL OBLIGAȚII NETE: -3.107.068,79
DvP Placement Trade MD3RM2003572 10.000 -1.000.000,00

DvP Placement Trade MD3RM2003572 15.000 -1.500.000,00

R20010232006017 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X Seller

DvP Trade MD14ZONT1002 2.072 -58.492,56

R20010232006012 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X Seller

MSEPR55576 XXXXMD2X Buyer XXXXOMNI VALIMD2X Seller
MSEPR55571 Buyer XXXXOMNI VALIMD2X Seller DvP Trade MD14ZONT1002 3.068 -98.576,23

50.000,00

Volum, lei

MSEPR55580 XXXXMD2X Seller XXXXOMNI AGRNMD2X Buyer DvP Trade MD14VCTB1004 -500

POZIȚIA ÎN CONT LA DECONTARE
TRN Codul Rolul Contul Benficiarului Codul Rolul Tip operațiune ISIN/valută VM, unități

POZIȚIILE ȘI OBLIGAȚIIL BENEFICIARULUI
pentru operațiuni decontate DvP2 în Sistemul DCU

CODUL OPERAȚIUNII BENEFICIARUL OPERAȚIUNII CONTRAPARTEA OPERAȚIUNEA

 

Conturi de VM la care vor fi 
debitate / creditate 
instrumentele financiare 

 

Tipul operațiunii: 
tranzacționare, plasare  

 

Numărul de instrumente 
financiare (unități) care 
vor fi debitate din contul 
Beneficiarului 

 

Obligațiile nete provizorii ale 
Beneficiarului 

 

Numărul de instrumente 
financiare (unități) care 
vor fi creditate în contul 
Beneficiarului 
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2. Raportul final privind pozițiile și obligațiile beneficiarului 

Raportul final va fi expediat către următorii beneficiari ai operațiunilor: 

• participantul la DCU cumpărător al instrumentelor financiare  -->  va indica pozițiile 
pentru operațiunile cu decontare T+2 (încheiate la S-2) și T+1 (încheiate la S-1)  

• participantul la DCU vânzător al instrumentelor financiare  -->  va indica pozițiile 
pentru operațiunile cu decontare T+2 (încheiate la S-2) și T+1 (încheiate la S-1) 

• participantul la DCU a cărui VMS urmează a fi răscumpărate  -->  va indica valoarea 
operațiunii și numărul de VMS cu data scadenței S; 

• participantul la DCU care va încasa plata cuponului pe VMS  -->  va indica valoarea 
cuponului pe VMS cu data plății cuponului S; 

• Ministerului Finanțelor (în calitate de emitent al VMS)  -->  va stabili: 

 numărul și numărul și valoarea VMS plasate în cadrul licitațiilor de plasare, plasate 
în ziua S-2 și ziua S-1; 

 numărul și valoarea VMS răscumpărate la data scadenței S; 

 valoarea cupoanelor pe VMS cu data plății cuponului S. 

Raportul va stabili și obligațiile nete ale beneficiarului operațiunii în privința 
mijloacelor bănești: 

• valoare pozitivă  -->  mijloacele bănești vor fi creditate în favoarea 
beneficiarului; 

• valoare negativă  -->  beneficiarul este obligat să asigure existența mijloacelor 
bănești în contul stabilit de agentul de plată. 

 
 
Modelul propus al Raportului 

 

 

 

 

(a se vedea raportul complet în Anexa 2)  

Beneficiarul operațiunii: Banca „XXXX” Ora și data raportului: hh.mm.ss dd.mm.yyyy
Codul în Sistemul DCU: XXXXMD2X Data preconizată pentru decontare: dd.mm.yyyy

XXXXMD2X

Seller FOD Coupon Payment MDL 45.563 45.562,56
TOTAL OBLIGAȚII NETE: 4.374.783,03

R1940754/CPMT XXXXMD2X Buyer 12121212 TREZMD2X

TREZMD2X Buyer DvP Redemption MD3RM2002590 -5.530 553.000,00
R1940763/CPMT XXXXMD2X Buyer INV740000683CASHVI TREZMD2X Seller FOD Coupon Payment MDL 208.289 208.289,26

POZIȚIILE ȘI OBLIGAȚIIL BENEFICIARULUI
pentru operațiuni decontate DvP2 în Sistemul DCU

CODUL OPERAȚIUNII BENEFICIARUL OPERAȚIUNII CONTRAPARTEA

RAPORT FINAL

POZIȚIA ÎN CONT LA DECONTARE
TRN Codul Rolul Contul Benficiarului Codul Rolul Tip operațiune ISIN/valută VM, unități

OPERAȚIUNEA
Volum, lei

Buyer DvP Trade MD14VCTB1004 -500 50.000,00MSEPR55580 XXXXMD2X Seller XXXXOMNI AGRNMD2X
Seller DvP Trade MD14ZONT1002 2.072 -58.492,56MSEPR55576 XXXXMD2X Buyer XXXXOMNI VALIMD2X
Seller DvP Trade MD14ZONT1002 3.068 -98.576,23MSEPR55571 XXXXMD2X Buyer XXXXOMNI VALIMD2X
Seller DvP Placement Trade MD3RM2003572 15.000 -1.500.000,00R20010232006012 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X
Seller DvP Placement Trade MD3RM2003572 5.000 -500.000,00R20010232006013 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X
Seller DvP Placement Trade MD3RM2003572 10.000 -1.000.000,00R20010232006017 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X

R1940721/REDMVP XXXXMD2X Seller INV450000591 TREZMD2X Buyer DvP Redemption MD3RM2002590 -66.750 6.675.000,00
R1940712/REDMVP Seller XXXXDEPO

 

Operațiuni indicate și 
în raportul preliminar 

 

Conturi la care va fi 
creditată / reflectată plata 
cupoanelor pentru VMS 

 

Tipul operațiunii: plata 
cuponului, tranzacționare, 
plasare, răscumpărare  

 

Obligațiile nete ale Beneficiarului: 
valoare pozitivă  -->  mijloacele 
bănești vor fi creditate în favoarea 
beneficiarului 

 

Volumul operațiunilor, 
indicat și în raportul 
preliminar 

 

Conturi de VM gestionate 
de beneficiar 



 

INFORMAȚII PUBLICE 

3. Raportul privind obligațiile nete ale agentului de plată 

Raportul va fi expediat agentului de plată. 

Noțiuni: 

agent de plată  -->  participantul la DCU (banca), care pune la dispoziția clienților contul propriu de 
decontare în SAPI, pentru decontarea operațiunilor clienților efectuate prin i Sistemul DCU; 

client al agentului de plată  -->  participantul la DCU (entitate nebancară), care folosește contul în SAPI 
al agentului de plată, pentru decontarea operațiunilor proprii efectuate prin Sistemul DCU. 

Raportul va conține următoarele date: 

• valoarea obligațiilor nete ale agentului de plată  -->  va indica valoarea netă a 
operațiunilor efectuate de agentul de plată; 

• valoarea obligațiilor nete ale clienților agentului de plată  -->  va indica netă a 
operațiunilor efectuate de clienții agentul de plată; 

• valoarea totală a obligațiilor nete ale agentului de plată  -->  va indica volumul 
de MDL care va fi debitat/creditat din/în contul în SAPI al agentului de plată. 

Valoarea totală a obligațiile nete: 

• valoare pozitivă  -->  mijloacele bănești vor fi creditate în contul SAPI; 
• valoare negativă  -->  mijloacele bănești vor fi debitate din contul SAPI. 

 
 
Modelul propus al Raportului 

 

 
 
 

(a se vedea raportul complet în Anexa 3) 

Agentul de plată: Ora și data raportului: hh.mm.ss dd.mm.yyyy
Contul în SAPI: Data preconizată pentru decontare: dd.mm.yyyy

15.357.300,00AAAAMD2XBROKER AAAA

OBLIGAȚIILE NETE ALE AGENTULUI DE PLATĂ
pentru operațiuni decontate DvP2 în Sistemul DCU

Banca „XXXX”
12121212

Beneficiarul operațiunii Codul Obligații nete, lei

BROKER ZZZZ ZZZZMD2X 1.374.783,03

BROKER BBBB BBBBMD2X -30.000.573,00

BROKER CCCC CCCCMD2X 281.352,12

4.374.783,03XXXXMD2XBanca „XXXX”

TOTAL OBLIGAȚII NETE: -8.612.354,82

 

Contul în SAPI la care vor fi debitate 
sau creditate mijloacele bănești care 
constituie obligațiile nete totale 

 

Obligațiile nete pentru 
operațiunile proprii ale 
agentului de plată, indicate în 
raportul final expediat în 
adresa agentului de plată 

 

Obligațiile nete totale ale agentului 
de plată: valoare negativă  -->  
mijloacele bănești vor fi debitate din 
contul SAPI al agentului de plată 
 

 

Obligațiile nete ale 
clienților agentului de 
plată 
 

 

Clienții agentului de plată, 
care folosesc contul din SAPI 
al agentului de plată pentru 
operațiunile proprii 



 

INFORMAȚII PUBLICE 

De ce se prezintă 3 rapoarte distincte? 

Raportul pe obligațiile nete ale agentului de plată conține doar informații 
pe partea de mijloace bănești, dar nu conține informații pe partea de 
instrumente financiare și descifrarea operațiunilor  -->  ca regulă, raportul 
se expediază, în adresa trezoreriilor sau altor subdiviziuni ale beneficiarului 
responsabile de monitorizarea/gestionarea plăților. 

Raportul provizoriu și raportul final pe pozițiile și obligațiile beneficiarului 
descifrează fiecare operațiune în parte și stabilește pozițiile atât pe 
partea de mijloace bănești, cât și pe instrumente financiare  -->  ca regulă, 
ambele rapoarte se expediază, subdiviziunilor front-office sau back-office 
responsabile de gestionarea operațiunilor cu instrumente financiare. 

Responsabilități-cheie în contextul DvP2 

Aplicarea mecanismului DvP2 impune obligații și responsabilități pentru 
toate entitățile implicate. 

1. DCU va avea următoarele obligații și responsabilități: 

• efectuarea operațiunii de clearing/netting; 

• expedierea rapoartelor către agenții de plată și beneficiarii operațiunilor nu mai 
târziu de ziua și ora stabilită; 

• decontarea operațiunilor realizate prin mecanismul DvP2 în ziua S, la ora stabilită 
de Regulile DCU (se anticipează  -->  ora 10:00 sau 11:00). 

2. Beneficiarii operațiunilor (Ministerul Finanțelor, participanții la DCU) 
vor fi obligați: 

• să asigure existența mijloacelor bănești în contul de decontare, în ziua S, nu mai 
târziu de ora stabilită de Regulile DCU (se anticipează  -->  ora 10:00); 

• să asigure existența instrumentelor financiare în contul de VM în ziua S, nu mai 
târziu de ora stabilită de Regulile DCU (se anticipează  -->  ora 10:00); 

• să aplice mecanisme eficiente de gestionare a riscului de credit și de lichiditate. 

3. Agenții de plată vor fi obligați: 

• să informeze beneficiarul operațiunii despre obligația acestuia de a livra 
mijloacele bănești la data preconizată pentru decontare; 

• să informeze DCU dacă beneficiarul operațiunii nu a livrat mijloacele bănești 
necesare pentru executarea decontării. 

4. Operatorii platformelor de tranzacționare (BAS, SAIT) sunt obligați: 

• să expedieze în Sistemul DCU datele privind tranzacțiile încheiate în ziua T (S-2 
sau S-1), nu mai târziu de ora convenită de comun cu DCU.  



 

INFORMAȚII PUBLICE 

Lansarea măsurilor de 
optimizare și extindere a DvP2  
Prezentul document este un concept. 

Modelul exact aplicat la decontarea DvP2, cerințele și reglementările de 
rigoare – în măsura în care lipsesc – urmează a fi stabilite în Regulile DCU, 
procedurile DCU și Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea și 
răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont. 

DCU va informa suplimentar despre data la care vor fi lansate noile facilități 
și cerințe în privința DvP2. 

 

În continuare 
DCU va tinde să perfecționeze în continuare mecanismele sale de 
decontare. În acest sens: 

• DCU examinează posibilitatea de a extinde mecanismul DvP2 în 
privința unor noi instrumente și tipuri de tranzacții (altele decât cele 
din prezentul concept) sau prin îmbunătățirea proceselor operaționale. 

• DCU planifică instituirea conexiunilor cu E-Bond System, pentru a 
permite recepționarea și decontarea directă a tranzacțiilor cu VMS, 
încheiate pe piața secundară  -->  se anticipează, că după instituirea 
conexiunilor, tranzacțiile de pe E-Bond System vor fi decontate DvP2. 

 

Discuții și consultări 
Prezentul Concept este prezentat pentru discuții și consultări. 

Întrebări? Propuneri? Sugestii? 

Rugăm să le expediați în adresa Alexandru.Savva@dcu.md  

 

 
 
 

mailto:Alexandru.Savva@dcu.md


Anexa 1 #

Beneficiarul operațiunii: Banca „XXXX” Ora și data raportului: hh.mm.ss dd.mm.yyyy
Codul în Sistemul DCU: XXXXMD2X Data preconizată pentru decontare: dd.mm.yyyy

-500.000,00

XXXXMD2X

RAPORT PRELIMINAR

Note: Prezentul raport stabilește pozițiile și obligațiile provizorii rezultate din operațiunile cu instrumente financiare ale beneficiarului, care urmează a fi decontate prin Sistemul DCU conform mecanismului DvP2 ● În cazul în care raportul final nu va
prevedea altfel, la data preconizată pentru decontare, cel târziu la ora decontării stabilită conform Regulilor DCU, beneficiarul este obligat: (1) să asigure existența mijloacelor bănești în contul în SAPI al agentului său de plată, în mărimea indicată cu valoare
negativă (cu minus) la rândul „TOTAL OBLIGAȚII NETE”; și (2) să asigure existența instrumentelor financiare, indicate cu valoare negativă (cu minus) la contul stabilit de prezentul raport, în volumul indicat în coloana „VM, unități” ● Prezentul raport
nu conține pozițiile și obligațiile ce rezultă din operațiunile decontate pe bază brută. Beneficiarul este obligat să asigure existența în cont a valorilor mobiliare și instrumentelor financiare, conform obligațiilor asumate în cadrul tranzacțiilor pe bază brută.

R20010232006013 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X Seller DvP Placement Trade MD3RM2003572 5.000

TOTAL OBLIGAȚII NETE: -3.107.068,79
DvP Placement Trade MD3RM2003572 10.000 -1.000.000,00

DvP Placement Trade MD3RM2003572 15.000 -1.500.000,00

R20010232006017 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X Seller

DvP Trade MD14ZONT1002 2.072 -58.492,56

R20010232006012 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X Seller

MSEPR55576 XXXXMD2X Buyer XXXXOMNI VALIMD2X Seller
MSEPR55571 Buyer XXXXOMNI VALIMD2X Seller DvP Trade MD14ZONT1002 3.068 -98.576,23

50.000,00
Volum, lei

MSEPR55580 XXXXMD2X Seller XXXXOMNI AGRNMD2X Buyer DvP Trade MD14VCTB1004 -500

POZIȚIA ÎN CONT LA DECONTARE
TRN Codul Rolul Contul Benficiarului Codul Rolul Tip operațiune ISIN/valută VM, unități

POZIȚIILE ȘI OBLIGAȚIIL BENEFICIARULUI
pentru operațiuni decontate DvP2 în Sistemul DCU

CODUL OPERAȚIUNII BENEFICIARUL OPERAȚIUNII CONTRAPARTEA OPERAȚIUNEA



Anexa 2 #

Beneficiarul operațiunii: Banca „XXXX” Ora și data raportului: hh.mm.ss dd.mm.yyyy
Codul în Sistemul DCU: XXXXMD2X Data preconizată pentru decontare: dd.mm.yyyy

XXXXMD2X

Seller FOD Coupon Payment MDL 45.563 45.562,56
TOTAL OBLIGAȚII NETE: 4.374.783,03

R1940754/CPMT XXXXMD2X Buyer 12121212 TREZMD2X

TREZMD2X Buyer DvP Redemption MD3RM2002590 -5.530 553.000,00
R1940763/CPMT XXXXMD2X Buyer INV740000683CASHVI TREZMD2X Seller FOD Coupon Payment MDL 208.289 208.289,26

POZIȚIILE ȘI OBLIGAȚIIL BENEFICIARULUI
pentru operațiuni decontate DvP2 în Sistemul DCU

CODUL OPERAȚIUNII BENEFICIARUL OPERAȚIUNII CONTRAPARTEA

RAPORT FINAL

POZIȚIA ÎN CONT LA DECONTARE
TRN Codul Rolul Contul Benficiarului Codul Rolul Tip operațiune ISIN/valută VM, unități

OPERAȚIUNEA
Volum, lei

Buyer DvP Trade MD14VCTB1004 -500 50.000,00MSEPR55580 XXXXMD2X Seller XXXXOMNI AGRNMD2X
Seller DvP Trade MD14ZONT1002 2.072 -58.492,56MSEPR55576 XXXXMD2X Buyer XXXXOMNI VALIMD2X
Seller DvP Trade MD14ZONT1002 3.068 -98.576,23MSEPR55571 XXXXMD2X Buyer XXXXOMNI VALIMD2X
Seller DvP Placement Trade MD3RM2003572 15.000 -1.500.000,00R20010232006012 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X
Seller DvP Placement Trade MD3RM2003572 5.000 -500.000,00R20010232006013 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X

Note: Prezentul raport stabilește pozițiile și obligațiile rezultate din operațiunile cu instrumente financiare ale beneficiarului, care urmează a fi decontate prin Sistemul DCU conform mecanismului DvP2 ● La data preconizată pentru decontare, cel târziu la
ora decontării stabilită conform Regulilor DCU, beneficiarul este obligat: (1) să asigure existența mijloacelor bănești în contul în SAPI al agentului său de plată, în mărimea indicată cu valoare negativă (cu minus) la rândul „TOTAL OBLIGAȚII NETE”; și
(2) să asigure existența instrumentelor financiare, indicate cu valoare negativă (cu minus) la contul stabilit de prezentul raport, în volumul indicat în secțiunea „VM, unități” ● În privința mijloacelor bănești, la data preconizată pentru decontare și la ora
stabilită conform Regulilor DCU, DCU va efectua: (1) debitarea directă a mijloacelor bănești din contul în SAPI al agentului de plată al beneficiarului, în mărimea indicată cu minus la rândul „TOTAL OBLIGAȚII NETE”; sau (2) creditarea contului în SAPI
cu mijloace bănești, în mărimea indicată cu valoare pozitivă la rândul „TOTAL OBLIGAȚII NETE” ● În privința instrumentelor financiare, la data preconizată pentru decontare și la ora stabilită conform Regulilor DCU, DCU va efectua: (1) debitarea din
Contul Beneficiarului a instrumentelor financiare indicate cu valoare negativă (cu minus) la coloana „VM, unități”; sau (2) creditarea Contul Beneficiarului cu instrumentele financiare indicate cu valoare pozitivă la coloana „VM, unități” ● Prezentul
raport nu conține pozițiile și obligațiile ce rezultă din operațiunile decontate pe bază brută. Beneficiarul este obligat să asigure existența în cont a valorilor mobiliare și instrumentelor financiare, conform obligațiilor asumate în cadrul tranzacțiilor pe bază
brută.

Seller DvP Placement Trade MD3RM2003572 10.000 -1.000.000,00R20010232006017 XXXXMD2X Buyer XXXXDEPO TREZMD2X
R1940721/REDMVP XXXXMD2X Seller INV450000591 TREZMD2X Buyer DvP Redemption MD3RM2002590 -66.750 6.675.000,00
R1940712/REDMVP Seller XXXXDEPO



Anexa 3 #

Agentul de plată: Ora și data raportului: hh.mm.ss dd.mm.yyyy
Contul în SAPI: Data preconizată pentru decontare: dd.mm.yyyy

15.357.300,00AAAAMD2XBROKER AAAA

OBLIGAȚIILE NETE ALE AGENTULUI DE PLATĂ
pentru operațiuni decontate DvP2 în Sistemul DCU

Banca „XXXX”
12121212

Beneficiarul operațiunii Codul Obligații nete, lei

BROKER ZZZZ ZZZZMD2X 1.374.783,03

Note: Prezentul raport stabilește obligațiile nete ale agentului de plată și ale altor participanți la DCU, care utilizează contul în SAPI al agentului de plată ● Raportul
stabilește obligațiile nete în privința operațiunilor, care, în conformitate cu procedurile DCU, urmează a fi decontate în Sistemul DCU prin mecanismul DvP2 ● La data
preconizată pentru decontare, cel târziu la ora decontării stabilită conform Regulilor DCU, agentul de plată este obligat să asigure existența mijloacelor bănești în contul
său în SAPI, în mărimea indicată cu valoare negativă (cu minus) la rândul „TOTAL OBLIGAȚII NETE” ale prezentului raport ● La data preconizată pentru decontare și
la ora stabilită conform Regulilor DCU, DCU va efectua: (1) debitarea directă a mijloacelor bănești din contul în SAPI al agentului de plată, în mărimea indicată cu
valoare negativă (cu minus) la rândul „TOTAL OBLIGAȚII NETE”; sau (2) creditarea contului în SAPI cu mijloace bănești în mărimea indicată cu valoare pozitivă la
rândul „TOTAL OBLIGAȚII NETE”.

BROKER BBBB BBBBMD2X -30.000.573,00

BROKER CCCC CCCCMD2X 281.352,12

4.374.783,03XXXXMD2XBanca „XXXX”

TOTAL OBLIGAȚII NETE: -8.612.354,82
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