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CONTRACT 
privind decontarea operațiunilor corporative 

ale emitentului în Sistemul DCU 
mun. Chișinău 

„DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” S.A., în continuare numit „DCU” 
sau „Depozitarul central”, în persoana directorului Alexandru Savva, care acționează în 
baza Statutului, pe de o parte, și

   în continuare numit(ă) „Emitent”,

în persoana     , care acționează în baza        , pe de altă parte, 

ambii în continuare numiți „Părți”, având în vedere că: 

• DCU este operator de sistem de decontare a valorilor mobiliare și deține și administrează
Sistemul DCU,

• Emitentul solicită ca decontarea operațiunilor corporative ale Emitentului să fie efectuată
în Sistemul DCU,

Părțile au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor: 

I. Dispoziții generale

1. Relațiile dintre Părți sunt guvernate de legislația în vigoare, prezentul Contract și Regulile
DCU, inclusiv orice modificări și completări la Regulile DCU care sunt aprobate după
încheierea prezentului Contract.

2. În măsura în care nu sunt prevăzute de prezentul Contract, noțiunile și abrevierile utilizate
în prezentul Contract au semnificația stabilită de Regulile DCU.

II. Obiectul și durata contractului

3. În temeiul prezentului Contract, decontarea operațiunilor corporative ale Emitentului este
efectuată în Sistemul DCU, în modul și condițiile stabilite de Regulile DCU.

4. Prezentul Contract este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

III. Drepturi și obligații

5. În măsura în care nu sunt stabilite de prezentul Contract, Părțile dețin drepturile și
obligațiile stabilite de Regulile DCU și legislația în vigoare.

IV. Răspunderea Părților

6. Părțile poartă răspundere în conformitate cu Regulile DCU și legislația în vigoare.

V. Plăți, comisioane și penalități

7. Emitentul este obligat să achite către DCU, conform modului stabilit de pct.8-9, toate
plățile, comisioanele și penalitățile în privința operațiunilor corporative ale emitentului
efectuate în Sistemul DCU, în condițiile prevăzute de Regulile DCU și în mărimea stabilită
de decizia Consiliului de supraveghere al DCU și, după caz, decizia Comitetului executiv al
DCU.
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VI. Debitarea directă a mijloacelor bănești

8. În cazul în care Emitentul deține cont de decontare în SAPI, DCU deține dreptul de a efectua
debitarea directă a mijloacelor bănești din contul de decontare în SAPI al Emitentului, în
privința operațiunilor corporative ale Emitentului efectuate în Sistemul DCU și în privința
tuturor plăților, comisioanelor și penalităților pe care Emitentul trebuie să le achite sau le
datorează către DCU.

9. În cazul în care Emitentul nu deține cont de decontare în SAPI, DCU deține dreptul de a
efectua debitarea directă a mijloacelor bănești din contul de decontare în SAPI al băncii
care este agent de decontare al Emitentului, în privința operațiunilor corporative ale
Emitentului efectuate în Sistemul DCU și în privința tuturor plăților, comisioanelor și
penalităților pe care Emitentul trebuie să le achite sau le datorează către DCU.

10. În temeiul prezentului Contract, Emitentul:

a) acordă Depozitarului central dreptul de a acționa ca mandatar al Emitentului în raport
cu BNM în calitate de administrator al SAPI;

b) autorizează Depozitarul central să efectueze debitarea directă a contului de decontare
în SAPI al Emitentului, conform pct.8-9.

VII. Modificarea și rezilierea contractului

11. Prezentul Contract poate fi modificat sau reziliat în cazurile și condițiile stabilite de
Regulile DCU.

VIII. Dispoziții finale

12. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, ambele având aceeași putere juridică,
câte unul pentru fiecare dintre Părți.

DCU 

IDNO/cod fiscal: 1018600015640 
adresa juridică: bd. Grigore Vieru nr.1, 
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova

EMITENT 

IDNO/cod fiscal: 
adresa juridică:  

Alexandru SAVVA 
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