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Generalități privind Politicile DCU 
 

Politicile formează pilonii activității operaționale a DCU. Ele asigură buna funcționare și continuitatea 
activității DCU, păstrarea în siguranță și integritatea datelor deținute de DCU. 

Politicile DCU sunt acte de uz intern și nu conțin reglementări pentru participanții la DCU, 
emitenții de valori mobiliare, deținătorii de valori mobiliare sau alte entități. 

 

Conținut și aprobare 
Politicile DCU urmează bunele practici și standarde în domeniul activității depozitarilor centrali. Se 
aprobă de Consiliul de supraveghere al DCU, iar sumarul se publică pe pagina web a DCU. 

În politici sunt definite măsurile de prevenire și combatere a fraudelor, gestionare a conflictelor de 
interese, asigurare a securității informaționale, realizare a controlului și auditului intern, care sunt 
implementate prin intermediul procedurilor și reglementărilor interne ale DCU. 

 

Lista politicilor DCU 
În cadrul DCU sunt aprobate și implementate următoarele politici: 

• Politici antifraudă 
• Politici de audit intern 
• Politici de comisioane 
• Politici de conformitate 
• Politici de contabilitate 
• Politici de continuitate 
• Politici de control intern 
• Politici investiționale 
• Politici de management al riscului 
• Politici de protecție a datelor cu caracter personal 
• Politici de remunerare 
• Politici de securitate informațională 
• Politici privind funcțiile informatice 

 

Sumarul politicilor DCU 
Prezentul document este un sumar al politicilor DCU. Acesta are ca scop să informeze persoanele 
interesate despre direcțiile și modelul de organizare internă a activității DCU. 
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Politici antifraudă 
 

Obiective și conținut 
Politicile antifraudă stabilesc direcțiile principale ale DCU în vederea prevenirii și descurajării 
fraudelor – actelor de corupție, constrângerii, obstrucționării, coluziunii, spălării de bani și finanțării 
terorismului și altor activități ilegale în cadrul DCU (denumite „conduită interzisă”). 

Politicile au ca scop dezvoltarea unui mediu corporativ care vor corespunde celor mai înalte standarde 
de etică profesională, care va descuraja și elimina conduita interzisă. Este responsabilitatea întregului 
personal al DCU de a contribui la crearea unui astfel de mediu ce va contribui la sporirea gradului de 
conștientizare a riscurilor și a consecințelor conduitei interzise. 

DCU își declară angajamentul ferm de a combate cu fermitate orice tentative de fraude în 
cadrul activității sale, de a institui și aplica mecanisme de prevenire, anchetă și depistare a 
fraudelor, de a aplica măsurile stabilite de legislație și reglementările interne în privința 
persoanelor care comit fraude. 

 

Cultura antifraudă 
DCU promovează o politică de toleranță zero în legătură cu conduita interzisă. Personalul DCU trebuie 
să acționeze onest, cu integritate și demnitate, să protejeze toate resursele încredințate și să nu facă 
abuz de poziția ocupată. 

DCU acționează în sensul prevenirii și descurajării conduitei interzise. În cazul conduitei interzise sau 
tentativelor de acest fel, acestea vor fi remediate rapid și eficient. 

DCU aplică mecanisme de gestionare a riscurilor de conduită interzisă. Aceasta au ca scop de a 
permite conducerii DCU să identifice elementul de nesiguranță privind atingerea obiectivelor DCU și 
de riscurile asociate, ținând cont de valori cum ar fi echitatea și dreptatea, posibilitatea de a adăuga 
valoare, de a oferi servicii mai eficiente și eficace. 

În cadrul DCU se aplică mecanisme de control intern, în conformitate cu Politicile de control intern. 
Pentru acoperirea riscurilor interne privind conduita interzisă, în cadrul DCU sunt efectuate controale 
ale proceselor existente. 

 

Raportarea și anchetarea conduitei interzise 
Toate suspiciunile privind conduita interzisă vor fi raportate imediat. Raportarea se efectuează prin 
diferite modalități (email, telefon, canalele de comunicare ale BNM). În cadrul DCU este desemnată 
persoană responsabilă de recepționarea și examinarea raportărilor. Toate sesizările privind conduita 
interzisă sunt tratate de către DCU ca fiind strict confidențiale. 

În baza informațiilor recepționate pot fi inițiate anchete de serviciu. La constatarea unor încălcări se 
aplică măsurile necesare de remediere. 

  



 

INFORMAȚII PUBLICE 

Politici de audit intern 
 

Obiective și conținut 
Politicile de audit intern definesc scopul, domeniul de aplicare și funcțiile auditului intern în cadrul 
DCU, având misiunea de a minimiza riscurile, a spori și proteja valorile. 

La baza activității de audit intern a DCU stau următoarele principii: (1) integritate; (2) competență 
și conștiinciozitate profesională; (3) independență; (4) aliniată strategiilor, obiectivelor și riscurilor 
organizației; (5) poziționare corespunzătoare în cadrul organizației; suficiența resurselor; (6) calitate 
și îmbunătățire continuă; (7) comunicare eficientă; (8) abordare bazată pe risc; (9) cunoaștere 
detaliată; pro-activă și orientată către viitor; (9) îmbunătățirea organizațională. 

Funcția de audit intern este realizată de o entitate/subdiviziune structurală separată sau/după caz 
poate fi externalizată, la decizia CS DCU. Pentru a-și asigura independența, din punct de vedere 
funcțional, auditul intern se subordonează și raportează CS DCU; iar din punct de vedere administrativ 
se subordonează directorului DCU. Activitatea de audit intern nu se supune imixtiunilor în ceea ce 
privește definirea ariei sale de aplicabilitate, realizarea activității și comunicarea rezultatelor. 

Procesul de audit intern 
În dependență de caracterul și obiectivele stabilite, misiunile de audit inter ale DCU sunt planificate 
și inopinate, fiind derulate sub forma misiunilor de asigurare sau misiunilor de consiliere. 

Auditul intern este realizat în baza unei metodologii dine definite. Auditorii interni se călăuzesc de 
legislația aplicabilă DCU și reglementările interne, precum și de standardele și mormele metodologice 
în domeniul auditului intern. 

În cadrul misiunilor sale de evaluare, auditul intern are, inter alia, următoarele atribuții: 

• examinează și evaluează eficacitatea sistemelor de control intern, a gestionării riscurilor și a 
sistemelor de guvernanță și a proceselor DCU; 

• evaluează conformitatea operațiunilor cu legislația și reglementările interne; 
• acordă suport subdiviziunilor și colaboratorilor DCU prin formularea recomandărilor; 
• evaluează procedurile, regularitatea operațiunilor, eficiența supravegherii permanente, a 

managementul riscului, a securității sistemelor informaționale, a fiabilității informațiilor 
financiare și contabile și acuratețea raportărilor interne; 

• elaborează programul de asigurare și îmbunătățire a calității; 
• identifică oportunități în condiții de cost-eficiență; 
• emite rapoarte de audit intern și comunică rezultatele misiunilor de audit; 
• monitorizează și evaluează nivelul de implementare a recomandărilor de audit; 
• evaluează eficiența externalizării activităților DCU și determină riscurile care pot afecta 

desfășurarea activității DCU (în cazul existenței acestora) și respectarea legislației în vigoare. 

Drepturi și responsabilități 
Unitatea de audit intern deține drepturile care îi permite realizarea eficientă a atribuțiilor sale. 

Funcțiile de audit intern vor fi realizate în următoarele condiții: 

• respectarea legislației și reglementărilor interne; 
• asigurarea confidențialității; 
• îndeplinirea obligațiunilor de serviciu într-o manieră independentă și obiectivă; 
• menținerea unui nivel adecvat de competență profesională; 
• menținerea înaltelor standarde de conduită în activitatea profesională și personală. 
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Politici privind stabilirea comisioanelor 
pentru serviciile DCU 
 

Obiective și conținut 
Politicile reprezintă direcția strategică a DCU cu privire la plățile și comisioanele percepute de la 
participanți DCU, emitenții de valori mobiliare, investitori și alte entități care beneficiază de 
serviciile DCU. 

Politicile urmăresc următoarele obiective: 

• generarea veniturilor din activitatea desfășurată de DCU; 
• asigurarea principiului de proporționalitate și nediscriminare 
• asigurarea previzibilității veniturilor; 
• diversificarea surselor de venit; 
• stimularea participării la Sistemul DCU; 
• informarea publicului larg prin publicarea comisioanelor; 
• conformare la standardele internaționale; 
• competitivitate internațională și extinderea pieței financiare. 

 

Structura comisioanelor 
Politicile prevăd următoarele categorii de comisioane: 

 

 

 
 

 

Evaluarea și revizuirea comisioanelor 
DCU efectuează periodic evaluarea comisioanelor sale. Evaluarea include o comparație a veniturilor 
totale din toate sursele (comisioanelor care se preconizează a fi cea mai mare componentă) față de 
costul total al DCU. Veniturile totale realizate și costurile totale de operare vor fi comparate în scopul 
elaborării proiecțiilor financiare pentru perioada respectivă. 
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Politici de conformitate 
Obiective și conținut 
Politicile de conformitate stabilesc cerințele de bază în vederea creării, implementări și menținerii 
unui sistem eficient de management a conformității în cadrul DCU. În particular, politicile descrie 
arhitectura SMC, procesul de management al conformității, modelul de guvernare și organizare a 
activității în domeniul conformității, riscuri de conformitate și instrumente de control. 

Obiectivul pus în fața politicilor este de a contribui, alături de alte sisteme interne de guvernare și 
organizare a activității, la atingerea scopurilor strategice ale DCU. 

Sistemul de management al conformității 
Sistemul de management al conformității tinde să asigure o distincție clară a funcțiilor și atribuțiilor, 
un model transparent de luare a deciziilor și un mecanism de asigurare a legalității deciziilor 
adoptate. Concomitent, acesta vine să asigure o cultură a comportamentului, compatibilă cu 
legislația în vigoare și reglementările DCU, precum și cu standarde înalte de etică și profesionalism. 

Monitorizare și raportare 
Situația în domeniul conformității va fi monitorizată pe verticală, de la nivelul organului superior de 
conducere până la activitatea fiecărui angajat al DCU, după cum urmează: 

 

Conformitatea reglementărilor 
DCU își organizează activitățile de management al conformității în domeniul reglementărilor în 
următoarele direcții principale: 

Monitorizare și 
evaluare 

Elaborare 
reglementări 

Coordonare 
conformitate 

Comunicare și 
consultare 

Evidență 
și structură 

     

Toleranța la riscuri de conformitate 
DCU nu tolerează și nu admite încălcarea legislației, reglementărilor și standardelor, atât de către 
angajații DCU și membrii organelor de conducere, cât și de beneficiarii serviciilor DCU, la efectuarea 
operațiunilor prin intermediul DCU. Orice încălcare materială sau sistematică a legislației, 
reglementărilor și standardelor va fi raportată Comitetului de audit. Orice deficiență de reglementare 
va fi remediată eficient și în termen util.  
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Politici de contabilitate (anuale) 
 

Obiective și conținut 
DCU stabilește și aplică anual politici în domeniul contabilității. Politicile sunt elaborate în scopul 
stabilirii principiilor fundamentale de contabilitate, metodelor și regulilor specifice care stau la baza 
întocmirii și prezentării situațiilor financiare ale DCU. 

Politicile de contabilitate se aplică de către DCU prospectiv, de la începutul și până la finele perioadei 
pentru care a fost aprobată. De aprobă prin decizia Consiliului de supraveghere și este obligatorie 
pentru salariații DCU. 

Direcții principale privind ținerea contabilității 
DCU ține contabilitatea în baza cerințelor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017. 
Contabilitatea se ține în partidă dublă, cu întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară. 

Planul tehnic de conturi contabile este elaborat în baza Planului general de conturi aprobat prin 
Ordinul ministrului finanțelor nr.119 din 06.08.2013 și se aprobă prin ordinul directorului DCU. 

Întocmirea situațiilor financiare 
DCU întocmește un set complet de situații financiare distincte, care includ: 

• bilanțul contabil la finele perioadei de gestiune; 
• situația de profit și pierdere; 
• situația modificării capitalului propriu; 
• situația fluxurilor de numerar; 
• notele cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. 

Situațiile financiare sunt întocmite folosind contabilitatea de angajamente, cu excepția informațiilor 
privind fluxurile de mijloace bănești. La întocmirea situațiilor financiare, conducerea DCU evaluează 
consecvența aplicării principiului continuității activității. 

Situațiile financiare sunt prezentate semestrial și anual, în lei moldovenești, care este moneda 
funcțională și de prezentare, rotunjite la cea mai apropiată valoare exprimată în lei. Situațiile 
financiare anuale sunt întocmite în mod consecvent și cuprind o perioadă de raportare de un an 
calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie). 

Situațiile financiare anuale întocmite de DCU, inclusiv procedeele de evidență contabilă sunt 
subiectul unui audit extern, efectuat de o societate independentă de audit. 

Prevederi de bază ale Politicii contabile 
Politicile contabile conține cerințe și reglementări interne privind: 

• imobilizările corporale și necorporale; 
• contractele de leasing; 
• stocurile, creanțele și mijloacele bănești 
• activele financiare și deprecierea acestora; 
• capitalul propriu; datorii; 
• diferențe de curs valutar și de sumă 
• provizioane; 
• venituri și cheltuieli; 
• impozitul pe venit. 
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Politici de continuitate 
 

Obiective și conținut 
Politica de asigurare a continuității are scopul de a stabili contextul organizațional de nivel general 
privind implementarea unui SMCA care să asigure atingerea obiectivelor cu privire la asigurarea 
continuității activității. Obiectivul primar al Politicilor este de a asigura gestionarea adecvată a 
evenimentelor ce pot afecta continuitatea activității DCU, în cazul în care asemenea evenimente s-
ar produce. 

Continuitatea proceselor de activitate ale DCU reprezintă un factor important pentru atingerea 
obiectivelor de activitate. DCU își asumă angajamentul de a gestiona adecvat evenimentele ce 
pot afecta continuitatea proceselor sale de activitate. 

 

În acest scop, DCU asigură implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Continuității 
Activității (SMCA), bazat pe sistemul de gestiune a proceselor, eficient și capabil pentru a asigura: 
protecția salariaților, valorilor și bunurilor DCU contra amenințărilor majore posibile, continuitatea 
proceselor critice, integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea informației. 

 

Direcții principale privind asigurarea continuități 
Cadrul de asigurare a continuității în cadrul DCU include următoarele componente: 

• planificarea și gestionarea proceselor de continuitate; 
• stabilirea și aplicarea principiilor de conformitate; 
• definirea rolurilor și responsabilităților. 

 

Elemente-cheie a procesului de asigurare a continuității 
Continuitatea proceselor critice în timp ale DCU se va baza pe conceptul restabilirii în timp util a 
resurselor necesare pentru derularea proceselor. 

Informația utilizată în cadrul proceselor de activitate ale DCU reprezintă un bun de mare valoare 
pentru depozitar. DCU va proteja corespunzător această informație, astfel încât să asigure 
posibilitatea restabilirii ei în cazul incidentelor majore de continuitate, sau în situații excepționale. 

În cadrul DCU, sunt elaborate, implementate și menținute în stare actuală Planul de Continuitate a 
Activității, care servesc ca referință la remedierea oricărui incident care ar afecta semnificativ 
continuitatea activității DCU. 

 

Organizarea activității de continuitate 
În scopul planificării și asigurării continuității proceselor de activitate, în cadrul DCU este creat și își 
desfășoară activitate un comitet specializat pentru continuitatea activității. 

Activități curente în domeniul continuității sunt gestionate de ofițerul de management al 
continuității. 
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Politici de control intern 
 

Obiective și conținut 
Politicile de control intern au ca scop instituirea, implementarea și menținerea unui sistem de control 
intern eficient și practic în cadrul DCU, care trebuie să asigure ● îndeplinirea obiectivelor de 
activitate ● menținerea funcționalității DCU ● utilizarea rațională și eficientă a resurselor DCU ● 
păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare depozitate în DCU ● siguranța, veridicitatea și 
integritatea datelor deținute de DCU ● crearea unui mecanism de autorizare și executare în timp util 
a procedurilor interne ● controlul pe verticală (administrativ) al activității angajaților ● continuitatea 
activității DCU ● fiabilitatea și integritatea sistemelor informaționale ● nivel adecvat de 
confidențialitate a datelor și informațiilor deținute de DCU. 

 

Procese de activitate 
DCU dispune de documente interne necesare pentru descrierea proceselor de activitate. Descrierea 
proceselor de activitate servește drept bază pentru: 

• exercitarea corectă de către angajații DCU a atribuțiilor de serviciu; 
• îndeplinirea procedurilor necesare pentru executarea unei operațiuni; 
• analiza riscurilor asociate cu diferite activități realizate de DCU; 
• evaluarea eficienței proceselor aplicate. 

Activitatea în cadrul DCU va fi monitorizată pe verticală, conform organigramei DCU, de la nivelul 
organului superior de conducere până la activitatea fiecărui angajat al DCU. Raportările interne se 
efectuează pe verticală, de jos în sus – fiecare angajat și entitate/organ de conducere în parte 
raportează față de persoana/entitatea superioară. 

 

Proceduri de control intern 
În cadrul DCU sunt aplicate proceduri de control intern, între care pot fi enumerate următoarele: 

• separarea funcțiilor - funcțiile care pot genera conflicte de interese și abuzuri sunt separate; 
• control dual sau multiplu - operațiunile ce implică riscuri vor fi realizate conform principiului 

„patru ochi”, cu participarea/prezența mai multor persoane sau de către organe de 
conducere colegiale; 

• atribuții definite – angajații au atribuții și responsabilități definite și clare în raport cu 
activitățile dcu, în particular în privința operațiunilor ce țin de instrumentele financiare; 

• evidență – în interior sunt aplicate proceduri care asigură înregistrarea corectă în registrele 
și conturile interne ale dcu, care face imposibilă înregistrarea tranzacțiilor fictive/eronate; 

• supraveghere – sunt aplicate activități de monitorizare și control, care se efectuează continuu 
(permanent) sau ocazională pentru a evalua modelul și nivelul de corespundere cu cerințele 
aplicabile; operațiunile cu valori mobiliare, înregistrate de persoanele responsabile ale dcu, 
sunt strict monitorizate; 

• protecția informației - doar persoanele autorizate dispun de acces la informația confidențială, 
aplicații și sisteme informaționale. 
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Politici investiționale 
 

De ce DCU dispune de politici investiționale? 
Politicile investiționale ale DCU au ca scop formarea unui sistem de obiective pentru activitatea de 
investiții a DCU, precum și alegerea celor mai eficiente modalități de atingere a acestora.  

Politicile investiționale acționează ca un set de măsuri pentru organizarea și gestionarea activității 
de investiții a DCU, care vizează asigurarea volumului și structurii optime a activelor investiționale, 
sporirea rentabilității acestora la un nivel acceptabil de risc. 

Obiectivul principal al politicii investiționale a DCU constă în ameliorarea rezultatelor activității 
economice prin intermediul efectuării investițiilor, asigurând o lichiditate ridicată în condiții de 
expunere limitată la risc. 

 

Strategia de investiții 

Strategia de investiții definește. 

• obiectivele politicii investiționale; 
• stilului investițional și a modelului de afaceri; 
• determinarea capitalului investițional; 
• cerințe privind structura portofoliului. 

Structura portofoliului este determinată de instrumente investiționale eligibile, orizontul investițional 
și structura pe maturități, precum și de rentabilitatea activelor investiționale. 

Stilul investițional al DCU este unul prudent; la stabilirea obiectelor investiționale se va da 
prioritate siguranței investițiilor, lichidității și obținerii randamentelor comparabile cu cele 
oferite pe piață. 

 

Deciziile privind efectuarea investițiilor 
Deciziile ce țin de efectuarea investițiilor se aprobă de organele de conducere ale DCU, avându-se în 
vedere valoarea investiției: 

• adunarea generală a acționarilor dcu aprobă decizii privind încheierea tranzacțiilor ce țin de 
procesul investițional, în cazul în care valoarea acestora depășește 50% din valoarea activelor 
dcu; 

• consiliul de supraveghere aprobă tranzacțiile în valoare de la 25% până la 50% din valoarea 
activelor; 

• executivul deține competența de aprobare a tranzacțiilor în valoare de până la 25%din 
valoarea activelor. 
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Politici de management al riscului 
Obiective și conținut 
Ca și în cazul altor instituții financiare, activitățile desfășurate de DCU implică diferite riscuri. 
Expunerea DCU față de riscuri este realizată în baza politicilor de management al riscului. Obiectivul 
urmărit de DCU prin instituirea și aplicarea politicilor este de a beneficia de oportunitățile pe care le 
oferă activitatea DCU și, în același timp, de a gestiona eficient orice posibile efecte adverse. 

Managementul riscului (MR) va servi ca temei pentru fundamentarea deciziilor în cadrul DCU. Acest 
proces va începe cu determinarea posibilelor consecințe/efecte și stabilirea măsurilor de tratare 
necesare. Prezentele politici descriu (1) riscurile asociate activității DCU, (2) modul de gestionare a 
riscurilor și (3) rolul și funcțiile entităților responsabile ale DCU în ceea ce privește risk 
managementul. 

Modelul de management al riscului 
Model de management al riscului include următoarele 3 componente:  

 
 

În domeniul risk managementului, DCU aplică atât principii generale (crearea și protejarea valorilor, 
caracter obligatoriu în conducere și organizare, compatibilitate cu cele mai bune practici, proces 
participativ, perfecționare continuă etc.), cât și principii specifice activității DCU (responsabilitate 
în dependență de riscul asumat, livrare contra plată, finalitatea decontărilor, evidența separată a 
activelor financiare, reconciliere). 

Procesul MR constituie o parte componentă a procesului administrativ al DCU, adaptat procedurilor 
organizaționale interne. Acesta cuprinde următoarele elemente: 

 

Profilul de risc și instrumente de control 
În cadrul DCU sunt monitorizate, în particular, următoarele tipurile de riscuri: riscurile financiare, 
riscurile operaționale, riscurile asociate participanților DCU și riscurile juridice. 

În calitate de instrumente de control sunt folosite următoarele mecanisme: testările, măsurile de 
continuitate, intervenția imediată, reglementări interne eficiente. 
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Politici de protecție a 
datelor cu caracter personal 
 

Obiective și conținut 
Politici de protecție a datelor cu caracter personal au ca obiectiv asigurarea protecției drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private. 

Prin intermediul politicilor, în cadrul DCU este instituit un cadru normativ intern, care va permite 
implementarea eficientă a legislației privind protecția datelor cu caracter personal și atingerea 
obiectivelor propuse prin aprobarea politicilor. 

 

Sisteme informaționale protejate 
Sunt supuse protecției toate sistemele informaționale, care conțin date cu caracter personal, inclusiv: 

• suporturile magnetice, optice, laser sau alte suporturi ale informației electronice și baze de 
date; 

• sistemele informaționale, rețelele, sistemele operaționale, sistemele de gestionare a bazelor 
de date și alte aplicații și alte mijloace tehnice de prelucrare a informației. 

 

Metode de protecție a datelor cu caracter personal 
Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale ale DCU se efectuează 
prin următoarele metode: 

• prevenirea conexiunilor neautorizate la rețelele de telecomunicații și interceptării, cu 
ajutorul mijloacelor tehnice, a datelor cu caracter personal transmise prin aceste rețele; 

• excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate; 
• prevenirea acțiunilor speciale tehnice și de program, care condiționează distrugerea, 

modificarea datelor cu caracter personal sau defecțiuni de funcționare; 
• prevenirea acțiunilor intenționate și/sau neintenționate a utilizatorilor interni și/sau externi, 

care duc la distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecțiuni în 
funcționarea complexului tehnic și de program. 

Cerințe generale de securitate 
Protecția datelor cu caracter personal este asigurată printr-un complex de măsuri tehnice și 
organizatorice de prevenire a prelucrării: 

• prevenirea scurgerii de informații, efectuată prin limitarea accesului, folosirea metodelor de 
criptare, monitorizarea utilizării datelor și alte mecanisme de protecție; 

• prevenirea accesului neautorizat este asigurată prin utilizarea mijloacelor de protecție 
tehnice și de program, criptării acestor informații, inclusiv prin măsurile organizaționale și de 
securitate; 

• prevenirea distrugerii sau modificării neautorizate este asigurată prin utilizarea mijloacelor 
de protecție tehnice și de program, programelor antivirus, organizării sistemului de control 
al securității și efectuarea periodică a copiilor de rezervă; 

• modalitatea de acordare a accesului la informații se stabilește în limitele competenței 
funcționale a utilizatorului. 
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Politici de remunerare 
 

Obiective și conținut 
DCU tinde să-și consolideze poziția pe piață, prin atragerea forței de muncă calificate și competitive 
și crearea unei baze puternice și integre a resurselor umane, care va asigura atingerea obiectivelor 
DCU. Prin intermediul Politicilor de remunerare, DCU promovează o administrare sănătoasă și 
prudentă a riscurilor, fără a încuraja asumarea de riscuri ce depășesc nivelul de risc agreat. 

Politica de remunerare reprezintă unul dintre mecanismele de administrare și organizare a activității 
interne, cu ajutorul căruia DCU atrage și păstrează salariații cu potențial profesional, educațional și 
moral. În egală măsură, politica de remunerare are ca obiectiv identificarea, motivarea și creșterea 
încrederii și a angajamentului salariaților DCU la realizarea obiectivelor acesteia. 

Politicile de remunerare ale DCU se bazează pe principiile guvernanței corporative. Condițiile 
de remunerare trebuie să fie compatibile cu legislația în vigoare, să contribuie la o bună 
administrare și guvernare internă. Ele vor promova o administrare solidă și eficace a riscurilor, 
DCU fiind orientat spre un model de business prudent și stabil, care asigură continuitatea și 
eficiența activității DCU. 

 

Principiile generale de remunerare 
DCU își propune să plătească salarii competitive, pentru a atrage și menține un personal bine pregătit, 
cu experiență și reputație profesională. La stabilirea și revizuirea remunerației sa iau în considerare 
cel puțin următoarele criterii: 

• pregătirea și experiența profesională; 
• gradul de realizare și implicarea individuală în atingerea obiectivelor asumate; 
• orientarea spre reducerea riscurilor la care este expus DCU; 
• orientarea spre comportamente și abordări prudente; 
• transferul de cunoștințe profesionale către colegi; 
• calitatea activităților desfășurate; 
• contribuția individuală la atingerea obiectivelor DCU; 
• cunoașterea și respectarea procedurilor DCU și sancțiunile disciplinare aplicate. 

 

Criterii pentru stabilirea remunerației 
Criteriile specifice pentru stabilirea remunerației sunt: 

• criteriul de importanță a funcției – cu cât o funcție este mai importantă pentru DCU, cu atât 
salariatul ce deține această funcție va beneficia de o remunerație mai mare; acest criteriu 
garantează echitatea internă a sistemului salarial intern, prin evaluarea posturilor, 
diferențierea acestora și retribuirea corespunzătoare; 

• criteriul pieței forței de muncă – se va ține cont de nivelul de remunerare aplicat pe piața 
financiară, pentru a asigura crearea unor condiții concurențiale avantajoase pentru atragerea 
specialiștilor de înaltă calificare; 

• criteriul riscurilor semnificative – are la bază nivelul riscurilor pe care salariatul sau membrul 
organului de conducere trebuie să le administreze. 
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Politici de securitate a informației 
Obiective și conținut 
Informația este un bun de valoare pentru DCU. În cadrul activității sale, DCU depune diligența 
necesară pentru ca informațiile utilizate și resursele implicate la gestionarea acestora să fie utilizate 
responsabil, rațional și securizat. 

Scopul Politicilor de securitate a informație este de a stabili cadrul general pentru asigurarea 
securității informației deținute de DCU și protejarea resurselor informaționale aflate în gestiunea 
DCU, de a asigura securitatea informației din cadrul DCU sub toate formele ei și de a proteja resursele 
informaționale conform necesităților DCU și a prevederilor legislației în vigoare. 

Managementul și securitatea resurselor 
În cadrul DCU sunt aplicate următoarele mecanisme de management și securitate a resurselor: 

1. Privind resursele informaționale: 

• desemnarea persoanelor responsabile de securitatea resurselor; 
• clasificarea informației; 
• reglementarea modului de utilizarea a informației. 

2. Privind resurse umane: 

• cerințe aplicate la angajare; 
• instruirea angajaților; 
• asigurarea securității în cadrul activității curente; 
• cerințe la încetarea relațiilor de muncă. 

3. Privind securitatea fizică: 

• delimitarea zonelor de securitate; 
• cerințe față de vizitatori; 
• măsuri de supraveghere; 
• securitatea echipamentelor. 

Gestiunea comunicațiilor și operațiunilor 
Gestionarea resurselor informaționale este executată de persoane autorizate. Proceduri de gestiune 
și operare a echipamentelor și sistemelor informaționale importante sunt definite și puse la dispoziția 
persoanelor responsabile fiind menținute în stare actuală și la un nivel adecvat. 

• gestionarea comunicațiilor și operațiunilor este asigurată prin aplicare cerințelor privind: 
• planificarea și acceptanța sistemelor ti 
• protecția contra softului cu potențial dăunător 
• gestionarea copiilor de rezervă 
• securitatea rețelelor de comunicații electronice 
• gestionarea suporturilor de informație 
• măsuri de protecție pentru schimbul/transferul de informații; 
• gestiunea mijloacelor criptografice 
• măsuri de monitorizare și control; 

Controlul accesului la resursele informaționale 
Accesul la resursele informaționale se acordă în strictă conformitate cu necesitățile de serviciu. Toate 
cazurile de utilizare a resurselor informaționale ale DCU sunt autorizate. La stabilirea drepturilor de 
acces se aplică principiul „este interzis tot ce nu este permis”. Este stabilită o procedură de 
acordare, modificare, revizuire și retragere a drepturilor de acces la toate sistemele și resursele 
informaționale.  
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Politici privind funcțiile informatice 
 

Obiective și conținut 
Politicile privind funcțiile informatice stabilesc direcțiile principale de organizare și administrare a 
infrastructurii de tehnologii informaționale (TI) în cadrul DCU. Prin implementarea Politicilor se 
urmărește crearea unui infrastructuri TI avansate, sigure și eficiente, care va permite prestarea unor 
servicii de înaltă calitate, ce corespunde celor mai bune standarde de performanță tehnologică și 
securitate informațională. 

 

Componentele infrastructurii TI 
Infrastructura TI a DCU include următoarele componente: 

 
Soluțiile software includ: 

• soluții software specializate, aplicate la realizarea activităților și operațiunilor ce țin de 
evidența, depozitarea și decontarea instrumentelor financiare depozitate în DCU; din 
categoria acestora face parte Sistemul DCU; 

• soluții software de uz general, precum ar fi sisteme de operare, programe de editare 
textuală, antivirus, sisteme de gestionare a documentelor etc. 

O parte dintre servicii TI ale DCU sunt externalizate către instituții specializate. 

 

Implementarea infrastructurii TI 
În cadrul DCU, procesul de implementare a soluțiilor software, hardware și servicii TI include 
următoarele: 

• evaluare necesități; 
• achiziție soluții; 
• testare și implementare; 
• exploatare și menținere; 
• retragere din exploatare. 

 

1. soluții software 2. hardware 3. servicii TI 
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