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Generalități 

Scopul Procedurilor de soluționare a riscurilor 

DCU depune efort și diligență pentru a oferi servicii calitative. În același timp, DCU instituie și oferă 
mecanisme care permit persoanelor să adreseze DCU reclamații și interpelări. Mecanismele de adresare a 
reclamațiilor vor fi accesibile și transparente. 

DCU aplică proceduri interne care permit examinarea eficientă și în termeni proximi a reclamațiilor. 

De ce soluționarea reclamațiilor este importantă pentru DCU? 

Soluționarea reclamațiilor recepționate de la consumatorii serviciilor DCU este un instrument eficient pentru 
sporirea performanței. Ea permite îmbunătățirea calității serviciilor și a relațiilor cu partenerii, și ajută la 
diminuarea riscurilor asociate activității DCU. 

Abordări și principii 

DCU examinează cu atenție și acuratețe cererile și sesizările recepționate. Angajații DCU vor manifesta 
diligența necesară pentru a soluționa rapid și eficient orice reclamație. 

Reclamațiile vor fi soluționate echitabil și obiectiv, avându-se în vedere principiile de activitate ale DCU, 
stabilite de Politicile de management al riscului ale DCU. 

 

 

Proceduri de examinare 

Modalități de recepționare a reclamațiilor 

DCU va aplica și accepta orice modalități relevante de recepționare a reclamațiilor, inclusiv cele expediate 
prin email, corespondență poștală sau apel telefonic. 

Cine recepționează reclamații? 

Reclamațiile vor fi recepționate de angajații DCU care gestionează mijloacele prin intermediul cărora 
reclamațiile sunt expediate către DCU. 

Cine este responsabil de examinarea reclamațiilor? 

Reclamațiile sune examinate, conform rezoluției directorului DCU, de subdiviziunea responsabilă de 
operațiunile și serviciile prestate de DCU. La necesitate, vor fi atras personalul cheie, jurisconsultul sau alți 
angajați ai DCU, care dețin competența necesară. 

Forma răspunsului 

Răspunsurile la reclamații sunt oferite, ca regulă, în format electronic, prin aplicarea semnăturii digitale a 
persoanei cu funcții de răspundere din cadrul DCU. Alternativ, răspunsul va fi expediat în forma solicitată 
de reclamant. 
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Termen de examinare a reclamațiilor 

Examinare ordinară - termen proxim, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare 

DCU depune efortul cuvenit pentru a examina reclamațiile în termen proxim, care, de 
regulă, nu va depăși 10 zile lucrătoare de la data recepționării. 

Examinare extinsă - 30 zile lucrătoare 

Reclamațiile care necesită o analiză extinsă vor fi examinate în termen de cel 
mult 30 zile lucrătoare de la data recepționării. 

Elemente de extraneitate - 90 zile lucrătoare 

Pentru reclamațiile cu elemente de extraneitate, termenul de examinare poate fi extins, prin 
decizia directorului DCU, până la 90 zile lucrătoare. 

În acest caz, în cel mult 30 zile lucrătoare de la recepționarea reclamației, DCU 
va informa autorul reclamației despre extinderea termenului. 

Cazurile în care reclamațiile nu sunt examinate 

DCU nu examinează reclamațiile dacă: 

• reclamația nu ține de competența și domeniul de activitate al DCU; 

• reclamația a fost examinată anterior, cu expedierea răspunsului; 

• textul reclamații nu este lizibil și nu oferă claritate în privința solicitărilor adresate DCU. 

Cazurile în care nu se oferă răspuns la reclamații 

DCU nu expediază răspunsuri la reclamații dacă: 

• reclamația este anonimă; 

• reclamația nu conține date de contact sau acestea nu sunt lizibile; 

• textul reclamații nu este lizibil și nu oferă claritate în privința solicitărilor adresate DCU. 

Reclamații prin care se solicită informații și date 

Reclamațiile prin care se solicită informații și date se examinează conform legislației și Regulilor DCU. 

Important. Datele și informațiile care țin de activitatea și operațiunile DCU, inclusiv cele din 
conturile, registrele și sistemul informațional al DCU se prezintă solicitanților doar dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
 

1. obligația DCU de a oferi informația solicitată este prevăzută de legislație și/sau 
Regulile DCU; 

2. dreptul solicitantului de a avea acces la informația solicitată este prevăzută de 
legislație și/sau Regulile DCU; 

3. prezentarea informației este autorizată de directorul DCU, directorul adjunct sau 
alt salariat al DCU care deține dreptul unei astfel de autorizări. 

 

https://www.dcu.md/ro/reglementari/regulile-dcu

