
 

PUBLIC 

 
DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE 

COMITETUL EXECUTIV 
 

Hotărârea nr.7 din 17 martie 2020 
 

 
 

Privind modificarea Programului de activitate al DCU 
 
În temeiul art.17 alin.(1) din Regulile Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare, 
aprobate prin Hotărârea CS DCU nr.14/2019, în conformitate cu Hotărârea BNM nr.68 din 16 
martie 2020, referitoare la modificarea programului zilei operaționale a sistemului 
automatizat de plăți interbancare (SAPI), avându-se în vedere Hotărârea nr.7 a Comisiei 
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din 13 martie 2020, prin care se constată gradul 
de alertă Cod roșu la nivel național, referitor la situația epidemiologică prin infecția cu 
COVID-19, 
 

Comitetul executiv 
HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Programul de activitate al DCU se modifică după cum urmează: 

a) La punctul 3, secțiunea „Programul de funcționare a Sistemului DCU” va avea 
următorul cuprins: 

„Programul de funcționare a Sistemului DCU 

 Etapa Ora Descriere 

1.  Deschiderea 
zilei 
operaționale 

08:00 - 08:05 Lansarea operațiunilor de decontare.  

Sistemul DCU permite recepționarea și decontarea 
ordinele de transfer a valorilor mobiliare prin 
mecanismul FoP. 

Calcularea dobânzilor pentru operațiunile reversibile 
(repo, credite). 

2.  Operațiuni 
corporative 

08:05 - 09:00 Generarea ordinelor de transfer pentru 
răscumpărarea de către emitenți a valorilor mobiliare 
la scadență, pentru plata cupoanelor și pentru 
decontarea pasului doi al operațiunilor reversibile 
(repo, credite overnight). 

Evaluarea valorilor mobiliare pe baza prețurilor 
comunicate de BNM și lansarea apelului în marjă. 

3.  Deschiderea 
sesiunii de 
decontare DvP 
și executarea 
ordinelor FoP 
anterioare 

09:00 – 09:05 Sistemul DCU permite recepționarea și decontarea 
ordinelor de transfer a valorilor mobiliare prin 
mecanismul DvP. 

La deschiderea sesiunii, are loc decontarea ordinelor 
de decontare FoP introduse anterior și ale căror dată 
preconizată pentru decontare este ziua operațională. 

Se inițiază transmiterea în SAPI a limitelor pentru 
creditele intraday.  

4.  Prima sesiune 
de decontare 
DvP2 

10:00 - 10:05 Transmiterea în SAPI a ordinelor de plată în vederea 
decontării operațiunilor cu valori mobiliare prin 
mecanismul DvP2. 
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5.  A doua sesiune 
de decontare 
DvP2 

11:00 - 11:05 Transmiterea repetată în SAPI a ordinelor de plată în 
vederea decontării operațiunilor cu valori mobiliare 
prin mecanismul DvP2, care nu au fost decontate în 
cadrul primei sesiuni de decontare DvP2. 

6.  Închiderea 
sesiunii DvP 

16:00 - 16:15 Încheierea perioadei de decontare a operațiunilor cu 
valori mobiliare prin mecanismul DvP, cu excepția 
decontărilor ce țin de creditele intraday. După 
închiderea zilei operaționale, Sistemul DCU nu 
permite decontarea ordinelor de transfer DvP. 

Anularea automată a ordinelor de transfer DvP, care 
nu au fost reconciliate sau care nu pot fi decontate. 

7.  Operațiuni 
manuale 

16:15 – 16:30 Anularea manuală a ordinelor de transfer DvP care nu 
pot fi decontate și care nu au fost anulate în mod 
automat. 

8.  Închiderea 
sesiunii de 
decontare 
pentru credite 
overnight  

17:00 Încheierea perioadei de recepționare a ordinelor 
pentru decontările ce țin de accesarea creditelor 
overnight de la BNM.  

9.  Închiderea zilei 
operaționale 

18:00 Încheierea perioadei de decontare a valorilor mobiliare 
prin mecanismul FoP. După închiderea zilei 
operaționale, Sistemul DCU nu permite recepționarea 
și decontarea ordinelor de transfer a valorilor 
mobiliare. 

” 
 

b) Punctul 4 va avea următorul cuprins: 
„4. Orar de interacțiune publică 
Interacțiunea cu publicul larg se efectuează prin intermediul mijloacelor de 
comunicare electronică și expedierilor poștale, în zilele operaționale, în intervalul 
orelor 8:15-12:00 și 13:00-17:00”. 

 
2. Programul de funcționare a Sistemului DCU și Orarul de interacțiune publică, stabilite 

de punctul 1 al prezentei Hotărâri, se aplică începând cu 18 martie 2020. 
 
 
 
 
 
 

Alexandru SAVVA 
Director 
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