
INFORMAȚII PUBLICE 

DEPOZITARUL CENTRAL UNIC 
AL VALORILOR MOBILIARE

DEPOZITARUL CENTRAL UNIC: 
proceduri privind operațiunile 
cu valori mobiliare 

ABROGAT



INFORMAȚII PUBLICE 2 din 29 

Cuprins 
INVESTITORI .............................................................................................. 5 

Proceduri privind eliberarea extrasului din contul de valori mobiliare ........................... 5 
Ce este extrasul din cont ............................................................................. 5 
Extras simplu și extras global ........................................................................ 5 
Persoanele care pot obține extras din cont ....................................................... 5 
Modul în care poate fi solicitat extrasul din cont ................................................ 5 
Solicitarea de eliberare a extrasului din cont ..................................................... 5 
Cine și cum poate ridica extrasul din cont ........................................................ 6 
Expedierea extrasului de cont prin email .......................................................... 6 
Costul extrasului din cont ............................................................................ 6 

Proceduri privind vânzarea valorilor mobiliare ........................................................ 7 
Când și unde pot fi vândute valorile mobiliare? .................................................. 7 
Vânzarea la bursă vs. vânzarea OTC ................................................................ 7 
În ce cazuri valorile mobiliare pot fi vândute în afara bursei? ................................. 7 
Persoanele care pot efectua vânzarea valorilor mobiliare ...................................... 7 
Transferul valorilor mobiliare ca urmare a vânzării .............................................. 7 
Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare ...................................................... 8 
Documente necesare .................................................................................. 8 
Vizita la DCU ............................................................................................ 8 
Comision la vânzarea valorilor mobiliare .......................................................... 8 
Taxe și impozite ....................................................................................... 8 

Proceduri privind donația valorilor mobiliare .......................................................... 9 
Când și unde pot fi donate valorile mobiliare? .................................................... 9 
În ce caz valorile mobiliare pot fi donate? ........................................................ 9 
Persoanele care pot efectua donația valorilor mobiliare ....................................... 9 
Etapele donației valorilor mobiliare ................................................................ 9 
Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare ...................................................... 9 
Documente necesare ................................................................................. 10 
Vizita la DCU ........................................................................................... 10 
Comision și taxe aplicate la donația valorilor mobiliare ....................................... 10 
Taxe și impozite ...................................................................................... 10 

Proceduri privind moștenirea valorilor mobiliare .................................................... 11 
2 etape de bază pentru moștenirea valorile mobiliare ......................................... 11 
Restricții, limitări? .................................................................................... 11 
Persoanele care pot efectua moștenirea valorilor mobiliare .................................. 11 
Transferul valorilor mobiliare în cazul moștenirii ............................................... 11 
Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare ..................................................... 11 
Documente necesare ................................................................................. 11 
Vizita la DCU ........................................................................................... 12 
Comision și taxe aplicate la moștenirea valorilor mobiliare ................................... 12 
Taxe și impozite ...................................................................................... 12 

Proceduri privind succesiunea valorilor mobiliare ................................................... 13 
Când are loc succesiunea? ........................................................................... 13 
Restricții, limitări? .................................................................................... 13 

ABROGAT



INFORMAȚII PUBLICE 3 din 29 

Persoanele care pot efectua succesiunea ......................................................... 13 
Transferul valorilor mobiliare în cazul succesiunii .............................................. 13 
Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare ..................................................... 13 
Documente necesare ................................................................................. 13 
Vizita la DCU ........................................................................................... 14 
Comision la succesiunea valorilor mobiliare ...................................................... 14 
Taxe și impozite ...................................................................................... 14 

Proceduri privind eliberarea rapoartelor cu operațiunile investitorului ........................ 15 
Persoanele care pot obține raportul ............................................................... 15 
Modul în care poate fi solicitat raportul .......................................................... 15 
Cine și cum poate ridica raportul .................................................................. 15 
Expedierea raportului prin email ................................................................... 15 
Costul raportul privind operațiunile investitorului .............................................. 15 

EMITENȚI: ................................................................................................ 16 
PROCEDURI PRIVIND ÎNREGISTRAREA EMITENTULUI ȘI VALORILOR MOBILIARE .................. 16 
Valori mobiliare corporative (VMC) ...................................................................... 16 

Valori mobiliare corporative înregistrate de DCU ............................................... 16 
Când este necesară înregistrarea VMC? ........................................................... 16 
Înregistrarea emitentului de VMC .................................................................. 16 
Persoanele care pot solicita înregistrarea VMC la DCU ......................................... 16 
2 etape de bază la înregistrarea VMC ............................................................. 17 
Obținerea certificatului înregistrării de stat de la CNPF ....................................... 17 
Înregistrarea valorilor mobiliare corporative la DCU ............................................ 17 
Relații contractuale între emitent și DCU ........................................................ 18 
Alocarea codului ISIN ................................................................................. 18 
Servicii adiționale și comisioane ulterioare ...................................................... 18 
Înregistrarea emitentului și VMC la transferul registrului acționarilor către DCU .......... 18 

Valori mobiliare de stat și certificate ale BNM ........................................................ 19 
Valori mobiliare de stat și instrumentele BNM înregistrate de DCU .......................... 19 
Înregistrarea emitentului în Sistemul DCU ........................................................ 19 
Persoanele care pot solicita înregistrarea VMS și CBN .......................................... 19 
2 etape de bază la înregistrarea VMS și CBN ..................................................... 19 
Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN ........................................... 20 
Înregistrarea tranșei de VMS/CBN .................................................................. 21 
Prezentarea documentelor la DCU ................................................................. 21 
Comision la înregistrarea valorilor mobiliare ..................................................... 21 

Proceduri privind eliberarea listei acționarilor ....................................................... 22 
Pentru care societăți pe acțiuni DCU eliberează lista acționarilor? .......................... 22 
Cazurile în care poate fi eliberată lista acționarilor ............................................ 22 
Informațiile incluse în lista acționarilor ........................................................... 22 
Persoanele care pot solicita lista acționarilor ................................................... 22 
Solicitarea listei acționarilor ........................................................................ 23 
Modul în care poate fi solicitată lista acționarilor .............................................. 23 
În cât timp DCU eliberează lista acționarilor? .................................................... 23 
Cine și cum poate ridica lista acționarilor ........................................................ 23 
Expedierea prin email sau prin poștă .............................................................. 23 
Modificarea listei acționarilor ...................................................................... 23 
Comision pentru eliberarea listei acționarilor ................................................... 23 

PARTICIPANȚII DCU..................................................................................... 24 

ABROGAT



INFORMAȚII PUBLICE 4 din 29 

Proceduri privind decontarea operațiunilor ...................................................... 24 
Mecanisme de decontare ............................................................................ 24 
Modalități de transfer și părți implicate .......................................................... 24 
Transfer participant A -> participant B ............................................................ 24 
Transfer participant A -> participant A ........................................................... 24 
Transfer intraposition ................................................................................ 25 
Transfer DCU -> participant ......................................................................... 25 
Transfer participant -> DCU ......................................................................... 25 
Decontarea operațiunilor bursiere ................................................................. 25 
Autorizarea de către participant ................................................................... 25 
Verificare preliminară, autorizare de către DCU? ............................................... 25 

Proceduri privind conturile de valori mobiliare ....................................................... 26 
Conturi de valori mobiliare oferite de DCU ....................................................... 26 
Cum sunt folosite conturile de valori mobiliare? ................................................ 26 
Tipuri de conturi ...................................................................................... 26 
Deschiderea conturilor ............................................................................... 26 
Administrarea conturilor ............................................................................. 26 
Conturi vs. drept de proprietate ................................................................... 26 

Proceduri privind gestionarea investitorilor ..................................................... 27 
Crearea profilului investitorului .................................................................... 27 
Conturile și balanțele în cont ale investitorului ................................................. 27 
Rapoarte operațiuni .................................................................................. 27 
Modificarea profilului investitorului ............................................................... 27 

Proceduri privind obținerea calității de participant la DCU ........................................ 28 
Cine poate deveni participant la DCU? ............................................................ 28 
Documentația prezentată DCU ..................................................................... 28 
Conexiuni și cerințe tehnice ........................................................................ 28 
Agentul de decontare ................................................................................ 28 
Inițierea activității participantului................................................................. 28 
Utilizatorii participantului ........................................................................... 29 

© Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 2019-2020 
Prezentul document și conținutul acestuia este protejat de Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe. Nici o parte din acest document și nici documentul integral nu poate fi comercializat, reprodus, publicat, 
distribuit sau copiat fără acordul prealabil in scris al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare. 
Autor: Alexandru SAVVA 
Prezentul document este creat de autor ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (operă de serviciu), în condițiile 
art.14 din Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. 
Web: www.dcu.md | Email: dcu@dcu.md 

ABROGAT

http://www.dcu.md/
mailto:dcu@dcu.md


INFORMAȚII PUBLICE 5 din 29 

INVESTITORI 

Proceduri privind eliberarea extrasului din 
contul de valori mobiliare* 
Ce este extrasul din cont și când îl puteți utiliza? Persoanele care pot obține extras din cont. Modul 
în care extrasul din cont poate fi solicitat. Ce documente trebuie prezentate? Cine și cum poate ridica 
extrasul din cont. Prin email sau la oficiul DCU? Costul extrasului din cont și termen de eliberare.  

Ce este extrasul din cont 
Extrasul din cont este documentul care confirmă că Dvs. sunteți deținătorul unui anumit număr de 
valori mobiliare. Extrasul conține informații privind drepturile Dvs. asupra valorilor mobiliare (de vot, 
de înstrăinare) sau restricțiile aplicate în privința acestor drepturi. 

DCU eliberează extras din cont doar în privința instrumentelor financiare înregistrate de DCU. 

Extras simplu și extras global 
Extrasul simplu conține informații în privința unui singur instrument (ISIN), extrasul global conține 
informații despre toate instrumente pe care le deține o persoană. 

Persoanele care pot obține extras din cont 
Extrasul din cont se eliberează deținătorului de valori mobiliare sau reprezentantului acestuia. 

În cazuri specifice (moștenire, succesiune, acte notariale, investigații etc.), DCU eliberează extrasul 
din cont și altor persoane care dețin acest drept conform legii. 

Modul în care poate fi solicitat extrasul din cont 
Extrasul din cont poate fi solicitat: 

• prin email expediat la vmc@dcu.md
• prin scrisoare poștală expediată la oficiul DCU
• la oficiul DCU (de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-15).

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm 
să expediați solicitarea de eliberare a extrasului prin email la vmc@dcu.md 

Solicitarea de eliberare a extrasului din cont 
În solicitarea de eliberare a extrasului, rugăm să indicați: 

• numele complet al persoanei pentru care se solicită extrasul;
• IDNP/IDNO sau seria/numărul actului de identitate;
• tipul extrasului (extras simplu sau extras global);
• termenul de eliberare a extrasului (1 zi sau 3 zile).

↓ Model Cerere solicitare extras .pdf
folosirea cererii-model nu este obligatorie, în solicitare este suficient de indicat datele de mai sus

Expedierea copiei actului de identitate sau a actului de identificare a companiei (extras ASP) nu 
este obligatorie. Actul de identificare se va prezenta în original la ridicarea extrasului din cont. 

* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019.
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Cine și cum poate ridica extrasul din cont 
Extrasul din cont poate fi ridicat în original la oficiul DCU de către deținătorul valorilor mobiliare sau 
reprezentantul acestuia. La ridicarea extrasului, trebuie prezentate: 

• act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis etc.) – pentru persoana fizică; 
• procura sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului; 
• actul care confirmă moștenirea sau succesiunea – în cazul moștenitorilor sau succesorilor. 

Expedierea extrasului de cont prin email 
DCU poate expedia solicitantului extrasul prin email doar în următoarele cazuri: 

• solicitantul a fost anterior identificat de DCU și a indicat un email de contact; 
• cererea de eliberare a extrasului este semnată de solicitant cu semnătură electronică; 
• plata pentru extras a fost efectuată prin virament nemijlocit de către beneficiarul extrasului. 

Costul extrasului din cont 
Eliberarea extrasului simplu (un singur instrument ISIN deținut de persoană): 

 în 3 zile lucrătoare în 1 zi lucrătoare 

pentru persoană fizică 10 lei 25 lei 
pentru persoană juridică 25 lei 50 lei 

 

Eliberarea extrasului global (toate instrumentele ISIN deținute de persoană): 

 în 3 zile lucrătoare în 1 zi lucrătoare 

pentru persoană fizică 25 lei 50 lei 
pentru persoană juridică 50 lei 100 lei 

 

Comisionul pentru eliberarea extrasului nu se aplică: 
persoanelor pensionate, persoanelor cu dizabilități și participanților la acțiuni militare.  
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Proceduri privind vânzarea 
valorilor mobiliare* 
Cum pot fi vândute valorile mobiliare pe care le dețin? Etapele vânzării valorilor mobiliare. 
Documentație și costuri. Cerințe și restricții la vânzarea valorilor mobiliare. Taxe și impozite. 

DCU va executa operațiunea de vânzare a valorilor mobiliare doar 
în privința emitenților și instrumentelor financiare înregistrate de DCU (↓ .pdf). 

Când și unde pot fi vândute valorile mobiliare? 
Valorile mobiliare pot fi vândute de proprietar în orice moment, la propria discreție. Vânzarea poate 
fi efectuată: 

• la bursa de valori; sau 
• în afara bursei de valori (vânzare OTC / tranzacție OTC). 

Vânzarea la bursă vs. vânzarea OTC 
Vânzarea la bursa de valori poate fi efectuată doar prin intermediul unui participant la DCU. Vânzările 
în afara bursei pot fi efectuate prin intermediul DCU sau participanților la DCU. 

Secțiunea de mai jos descrie modul în care vânzarea în afara bursei va fi efectuată prin 
intermediul DCU. 

Important: DCU nu cumpără valori mobiliare și nu găsește cumpărător pentru ele. Rolul DCU 
este de a transfera valorile mobiliare la cumpărătorul pe care îl indicați. 

În ce cazuri valorile mobiliare pot fi 
vândute în afara bursei? 
Vânzarea poate fi efectuată în afara bursei de valori doar dacă o persoană vinde singură sau împreună 
cu persoanele afiliate, într-o perioadă de 12 luni consecutive, nu mai mult de: 

• 1% din valorile mobiliare emise de o entitate de interes public; 
• 10% din valorile mobiliare emise de o entitate înregistrată la MTF. 

DCU va refuza transferul valorilor mobiliare în cadrul unei tranzacții în afara bursei de valori, 
dacă sunt depășite limitele maxime indicate mai sus. Pachetele ce depășesc limitele indicate 
urmează a fi tranzacționate la bursa de valori. 

Persoanele care pot efectua vânzarea valorilor mobiliare 
Vânzarea valorilor mobiliare poate fi efectuată de proprietar sau reprezentantul acestuia. 

Moștenitorii și succesorii pot vinde valorile mobiliare după ce obțin dreptul de proprietate asupra 
valorilor mobiliare ca urmare a moștenirii sau succesiunii. 

Transferul valorilor mobiliare ca urmare a vânzării 
Transferul valorilor mobiliare în cadrul tranzacției de vânzare OTC implică următorii pași: 

1. solicitantul prezintă documentele necesare la DCU; 
2. DCU examinează documentele, emite factură de plată și pregătește ordin de transfer; 
3. vânzătorul și cumpărătorul semnează ordinul de transfer; 
4. DCU efectuează transferul valorilor mobiliare de la vânzător la cumpărător. 

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 
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Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare 
Solicitarea de efectuare a transferului valorilor mobiliare poate fi prezentată la DCU: 

• prin email expediat la vmc@dcu.md 
• la oficiul DCU (de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-15). 

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm  
să expediați solicitarea prin email la vmc@dcu.md 

Documente necesare 
Pentru transferul valorilor mobiliare la vânzare, sunt necesare următoarele documente: 

• act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis etc.) – pentru persoana fizică; 
• procură sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului; 
• ordin de transfer (↓ model .pdf); 
• chestionar pentru identificarea clientului și a beneficiarului efectiv (↓ model .pdf); 
• declarație privind existența activității concertate (↓ .pdf) – în cazul acțiunilor emise de bănci. 

Ordinul de transfer, chestionarul și declarația pot fi completate de beneficiar sau vor fi 
pregătite de DCU în baza informațiilor furnizate de beneficiar. 
Important: DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt 
necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. 

Vizita la DCU 
Vânzătorul și cumpărătorul urmează să se prezinte la oficiul DCU pentru a semna ordinul de transfer 
și, la necesitate, chestionarul și declarația. Ambele persoane trebuie să dețină și să prezinte la DCU: 

• actul de identitate în original (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.); 
• procura sau alt act de reprezentare în original – în cazul reprezentantului. 

Actele în original se prezintă pentru verificări și sunt returnate beneficiarului imediat. 

Comision la vânzarea valorilor mobiliare 
Comisionul DCU aplicat la vânzarea valorilor mobiliare este de 5 lei plus 0,3% de la valoarea 
operațiunii, dar nu mai mult de 3 000 lei de la fiecare parte implicată în tranzacție. 

Comisionul se achită, la discreția părților, de vânzător și/sau de cumpărător. 

Taxe și impozite 
Până la efectuarea transferului valorilor mobiliare în cazul vânzării, beneficiarul urmează să achitate 
taxa Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care constituie 0,5% de la valoarea operațiunii, dar nu 
mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune (pentru detalii, consultați pagina web a CNPF). 

Alte impozite care derivă din vânzarea valorilor mobiliare urmează a fi achitate de părțile implicate 
în tranzacție, conform legislației fiscale. 

  
ABROGAT
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Proceduri privind donația valorilor 
mobiliare* 
Cum pot fi donate valorile mobiliare pe care le dețin? Etapele donației de valori mobiliare. 
Documentație și costuri. Cerințe și restricții. Impozite și implicații fiscale. 

Când și unde pot fi donate valorile mobiliare? 
Donația valorilor mobiliare poate fi efectuată doar în afara bursei. La donație, transferul valorilor 
mobiliare de la proprietarul anterior (donator) la noul proprietar (donatar) va fi efectuat nemijlocit 
de către DCU. 

DCU va executa operațiunea de donație a valorilor mobiliare doar 
în privința instrumentelor financiare înregistrate de DCU. 

În ce caz valorile mobiliare pot fi donate? 
Donația poate fi efectuată doar dacă o persoană vinde singură sau împreună cu persoanele afiliate, 
într-o perioadă de 12 luni consecutive, nu mai mult de: 

• 1% din valorile mobiliare emise de o entitate de interes public; 
• 10% din valorile mobiliare emise de o entitate înregistrată la MTF. 

DCU va refuza transferul valorilor mobiliare în cadrul unei tranzacții de donație, dacă sunt 
depășite limitele maxime indicate mai sus. Pachetele ce depășesc limitele indicate urmează a fi 
tranzacționate la bursa de valori. 

 

Persoanele care pot efectua donația valorilor mobiliare 
Donația valorilor mobiliare poate fi efectuată doar de proprietarul valorilor mobiliare sau 
reprezentantul acestuia. 

Etapele donației valorilor mobiliare 
Donația valorilor mobiliare include următoarele etape: 

1. solicitantul prezintă documentele necesare la DCU; 

2. DCU examinează documentele, emite factură de plată și pregătește ordin de transfer; 

3. proprietarul anterior (donator) și noul proprietar (donatar) semnează ordinul de transfer; 

4. DCU efectuează transferul valorilor mobiliare la noul cumpărător. 

Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare 
Solicitarea de efectuare a transferului valorilor mobiliare poate fi prezentată la DCU: 

• prin email expediat la vmc@dcu.md 
• la oficiul DCU (de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-15). 

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm 
să expediați solicitarea prin email la vmc@dcu.md 

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 
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Documente necesare 
Pentru transferul valorilor mobiliare la donație, sunt necesare următoarele documente: 

• act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis etc.) – pentru persoana fizică; 
• procură sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului; 
• documente ce confirmă gradul de rudenie (certificatul de naștere, de căsătorie etc.); 
• ordin de transfer (↓ model .pdf); 
• chestionar pentru identificarea clientului și a beneficiarului efectiv (↓ model .pdf); 
• declarație privind existența activității concertate (↓ .pdf) – în cazul acțiunilor emise de bănci. 

Ordinul de transfer, chestionarul și declarația pot fi completate de beneficiar sau vor fi 
pregătite de DCU în baza informațiilor furnizate de beneficiar. 

Important: DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt 
necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. 

Vizita la DCU 
Proprietarul anterior (donator) și noul proprietar (donatar) urmează să se prezinte la oficiul DCU 
pentru a semna ordinul de transfer și, la necesitate, chestionarul și declarația. Ambele persoane 
trebuie să dețină și să prezinte la DCU: 

• actul de identitate în original (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.); 
• procura sau alt act de reprezentare în original– în cazul reprezentantului. 

Actele în original se prezintă pentru verificări și sunt returnate beneficiarului imediat. 

Comision și taxe aplicate la donația valorilor mobiliare 
Comisionul DCU aplicat la donația valorilor mobiliare este de 10 lei. 

Comisionul se achită, la discreția părților, de proprietarul anterior (donator) și/sau nou (donatar). 

Taxe și impozite 
Până la efectuarea transferului valorilor mobiliare în cazul donației, urmează să fie achitată taxa 
Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care constituie (pentru detalii, consultați pagina web a CNPF): 

la donația între soți, rude sau 
afini de gradele I și II 

0,5% din valoarea tranzacției, dar nu mai 
mică decât valoarea nominală a acțiunilor 

la donația între rude sau afini de 
gradul III ori de grad mai mare, sau 
între persoane care nu sunt rude 

1% din valoarea tranzacției, dar nu mai 
mică decât valoarea activelor nete pe o 
acțiune 

 

Alte impozite care derivă din donația valorilor mobiliare urmează a fi achitate de părțile implicate în 
tranzacție, conform legislației fiscale. 

  ABROGAT

https://www.dcu.md/ro/contacte
http://www.cnpf.md/
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Proceduri privind moștenirea valorilor 
mobiliare* 
Transferul valorilor mobiliare la moștenirea valorilor mobiliare. Etape, cerințe, documente și costuri. 
Taxe și impozite. 

2 etape de bază pentru moștenirea valorile mobiliare 
Moștenirea valorilor mobiliare implică 2 etape de bază: 

1. obținerea certificatului de moștenitor de la notar; 

2. transferul valorilor mobiliare de la proprietarul anterior la moștenitor. 

Secțiunea de mai jos descrie modul în care DCU efectuează transferul valorilor mobiliare ca urmare 
a moștenirii. Pentru obținerea certificatului de moștenitor, solicitați suportul unui notar. 

DCU efectuează transferul valorilor mobiliare ca urmare a moștenirii 
doar în privința instrumentelor financiare înregistrate de DCU. 

Restricții, limitări? 
Moștenirea valorilor mobiliare se va efectua în orice cazuri în care există moștenitor, indiferent de 
volumul tranzacției, tipul emitentului sau de alte circumstanțe. 

Persoanele care pot efectua moștenirea valorilor mobiliare 
Moștenirea valorilor mobiliare poate fi efectuată de moștenitor sau reprezentantul acestuia. 

Transferul valorilor mobiliare în cazul moștenirii 
După obținerea certificatului de moștenitor, transferul valorilor mobiliare va include următorii pași: 

1. moștenitorul prezintă documentele necesare la DCU; 

2. DCU examinează documentele, emite factură de plată și pregătește ordin de transfer; 

3. moștenitorul efectuează plățile conform facturii de plată; 

4. moștenitorul semnează ordinul de transfer; 

5. DCU efectuează transferul valorilor mobiliare către moștenitor. 

 

Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare 
Solicitarea de efectuare a transferului valorilor mobiliare poate fi prezentată la DCU: 

• prin email expediat la vmc@dcu.md 
• la oficiul DCU (de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-15). 

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm 
să expediați solicitarea prin email la vmc@dcu.md 

Documente necesare 
Pentru transferul valorilor mobiliare în cazul moștenirii, sunt necesare următoarele documente: 

• act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.); 
 

* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 

ABROGAT

https://www.dcu.md/ro/emitenti-vm/emitenti-si-instrumente-financiare
mailto:vmc@dcu.md
https://www.dcu.md/ro/contacte
mailto:vmc@dcu.md
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• procură sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului; 
• certificat de moștenitor, eliberat de notar, și după caz, certificatul de deces; 
• ordin de transfer (model); 
• chestionar pentru identificarea clientului și a beneficiarului efectiv (model); 
• declarație privind existența sau lipsa activității concertate (model) – în cazul acțiunilor emise 

de bănci. 

Ordinul de transfer, chestionarul și declarația pot fi completate de moștenitor sau vor fi 
pregătite de DCU în baza informațiilor furnizate de moștenitor. 

Important: DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt 
necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. 

Vizita la DCU 
Moștenitorul urmează să se prezinte la oficiul DCU pentru a semna ordinul de transfer și, la necesitate, 
chestionarul și declarația. Moștenitorul trebuie să dețină și să prezinte la DCU: 

• act de identitate în original (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.); 
• procură sau alt act de reprezentare în original – în cazul reprezentantului; 
• certificat de moștenitor și, după caz, certificat de deces în original. 

Actele în original se prezintă pentru verificări și sunt imediat returnate beneficiarului de DCU. 

Comision și taxe aplicate la moștenirea valorilor mobiliare 
Comisionul DCU aplicat la moștenirea valorilor mobiliare este de 10 lei. 

Comisionul se achită, la discreția părților, de vânzător și/sau de cumpărător. 

Comisionul pentru eliberarea extrasului nu se aplică: 
persoanelor pensionate, persoanelor cu dizabilități și participanților la acțiuni militare.  

Taxe și impozite 
La moștenirea valorilor mobiliare, taxa Comisiei Naționale a Pieței Financiare nu se aplică (pentru 
detalii, consultați pagina web a CNPF). 

Alte impozite care derivă din moștenirea valorilor mobiliare urmează a fi achitate de părțile implicate 
în tranzacție, conform legislației fiscale.  

ABROGAT

https://www.dcu.md/ro/contacte
http://www.cnpf.md/


 

INFORMAȚII PUBLICE  13 din 29 

Proceduri privind succesiunea valorilor 
mobiliare* 
Transferul valorilor mobiliare la succesiunea valorilor mobiliare. Etape, cerințe, documente și 
comisionul DCU. Taxe și impozite. 

Când are loc succesiunea? 
Succesiunea valorilor mobiliare are loc ca urmare a reorganizării sau lichidării persoanei juridice și 
implică transferul valorilor mobiliare de la proprietarul anterior la succesor. 

Transferul valorilor mobiliare în cazul succesiunii se efectuează după încheierea tuturor procedurilor 
de reorganizare și efectuarea înregistrărilor de stat ce țin de reorganizare. 

DCU efectuează transferul valorilor mobiliare ca urmare a succesiunii 
doar în privința instrumentelor financiare înregistrate de DCU. 

Restricții, limitări? 
Succesiunea valorilor mobiliare se va efectua în orice cazuri în care are loc reorganizarea sau 
lichidarea persoanei juridice, indiferent de volumul tranzacției, tipul emitentului sau de alte 
circumstanțe. 

Persoanele care pot efectua succesiunea 
Succesiunea valorilor mobiliare poate fi efectuată de succesor sau de reprezentantul acestuia. 

Transferul valorilor mobiliare în cazul succesiunii 
După încheierea procedurii de reorganizare, transferul valorilor mobiliare către succesor va include 
următorii pași: 

1. succesorul prezintă documentele necesare la DCU; 

2. DCU examinează documentele, emite factură de plată și pregătește ordin de transfer; 

3. succesorul semnează ordinul de transfer; 

4. DCU efectuează transferul valorilor mobiliare către succesor. 

Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare 
Solicitarea de efectuare a transferului valorilor mobiliare poate fi prezentată la DCU: 

• prin email expediat la vmc@dcu.md 
• la oficiul DCU (de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-15). 

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm 
să expediați solicitarea prin email la vmc@dcu.md 

Documente necesare 
Pentru transferul valorilor mobiliare în cazul succesiunii, sunt necesare următoarele documente: 

• act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.) – pentru persoana 
fizică; 

• procură sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului; 
• decizia ASP cu privire la înregistrarea reorganizării/lichidării persoanei juridice; 

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 

ABROGAT

https://www.dcu.md/ro/emitenti-vm/emitenti-si-instrumente-financiare
mailto:vmc@dcu.md
https://www.dcu.md/ro/contacte
mailto:vmc@dcu.md
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• ordin de transfer (model); 
• chestionar pentru identificarea clientului și a beneficiarului efectiv (model); 
• declarație privind existența sau lipsa activității concertate (model) – în cazul acțiunilor emise 

de bănci. 

Ordinul de transfer, chestionarul și declarația pot fi completate de moștenitor sau vor fi 
pregătite de DCU în baza informațiilor furnizate de moștenitor. 

Important: DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt 
necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. 

Vizita la DCU 
Succesorul urmează să se prezinte la oficiul DCU pentru a semna ordinul de transfer și, la necesitate, 
chestionarul și declarația. Succesorul trebuie să dețină și să prezinte la DCU: 

• act de identitate în original (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.); 
• procură sau alt act de reprezentare în original – în cazul reprezentantului. 

Actele în original se prezintă pentru verificări și sunt imediat returnate beneficiarului. 

Comision la succesiunea valorilor mobiliare 
Comisionul DCU aplicat la vânzarea valorilor mobiliare este de 5 lei plus 0,3% de la valoarea 
operațiunii, dar nu mai mult de 3 000 lei de la fiecare parte implicată în tranzacție. 

Comisionul se achită de succesor (noul proprietar). 

Taxe și impozite 
Până la efectuarea transferului valorilor mobiliare, beneficiarul urmează să achitate taxa Comisiei 
Naționale a Pieței Financiare, care constituie 0,5% de la valoarea operațiunii, dar nu mai mică decât 
valoarea activelor nete pe o acțiune și nu mai mult de 2 milioane de lei (pentru detalii, consultați 
pagina web a CNPF). 

Alte impozite care derivă din succesiunea valorilor mobiliare urmează a fi achitate de părțile 
implicate în tranzacție, conform legislației fiscale. 

  

ABROGAT

https://www.dcu.md/ro/contacte
http://www.cnpf.md/
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Proceduri privind eliberarea rapoartelor 
cu operațiunile investitorului* 
DCU emite rapoarte privind operațiunile cu instrumente financiare, efectuate de Dvs. în calitate de 
deținător al instrumentelor. Raportul va include informații istorice începând cu data emisiuni 
instrumentului financiar și până la data emiterii raportului. 

Rapoartele privind operațiunile cu instrumente financiare se emit 
doar pentru instrumentelor financiare înregistrate de DCU. 

Persoanele care pot obține raportul 
Raportul se eliberează deținătorului de instrumente financiare sau reprezentantului acestuia în 
privința operațiunilor efectuate de deținătorul instrumentelor financiare. În cazuri specifice 
(moștenire, succesiune, acte notariale, investigații etc.), DCU eliberează raportul și altor persoane 
care dețin acest drept conform legii. 

Modul în care poate fi solicitat raportul 
Raportul privind operațiunile cu instrumente financiare poate fi solicitat: 

• prin email expediat la vmc@dcu.md 
• prin scrisoare poștală expediată la oficiul DCU 
• la oficiul DCU  (de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-15). 

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm 
să expediați solicitarea de eliberare a raportului prin email la vmc@dcu.md 

 

În solicitarea de eliberare a raportului indicați: 

• numele complet al persoanei pentru care se solicită raportul; și 
• IDNP/IDNO sau seria/numărul actului de identitate. 

Cine și cum poate ridica raportul 
Raportul poate fi ridicat în original la oficiul DCU de către beneficiar (deținătorul valorilor mobiliare) 
sau reprezentantul acestuia. La ridicarea raportului, trebuie prezentate: 

• act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis etc.) – pentru persoana fizică; 
• procura sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului; 
• actul care confirmă moștenirea sau succesiunea – în cazul moștenitorilor sau succesorilor. 

Expedierea raportului prin email 
DCU poate expedia solicitantului raportul prin email, semnat electronic, în următoarele cazuri: 

• solicitantul a fost anterior identificat de DCU și a indicat un email de contact; 
• solicitarea expediată de este semnată prin aplicarea semnăturii electronice; 
• plata pentru raport a fost efectuată prin virament nemijlocit de către beneficiarul extrasului. 

Costul raportul privind operațiunile investitorului 
Eliberarea raportului privind operațiunile cu instrumente financiare: 

• în termen de 3 zile lucrătoare – 50 lei; 
• în termen de 1 zi lucrătoare – 100 lei.  

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 

ABROGAT

https://www.dcu.md/ro/emitenti-vm/emitenti-si-instrumente-financiare
mailto:vmc@dcu.md
https://www.dcu.md/ro/contacte
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EMITENȚI: 
PROCEDURI PRIVIND ÎNREGISTRAREA 
EMITENTULUI ȘI VALORILOR MOBILIARE* 

Valori mobiliare corporative (VMC) 
Ce pași trebuie să urmeze emitentul pentru a înregistra acțiunile și obligațiunile la DCU? Documente, 
cerințe, costuri și termen de înregistrare. Emisiuni de constituire, emisiuni suplimentare, 
restructurarea emisiunilor anterioare. Alocarea codului ISIN. 

Valori mobiliare corporative înregistrate de DCU 
DCU înregistrează orice tip de VMC, inclusiv: 

• acțiuni (acțiuni ordinare, acțiuni preferențiale); 
• obligațiuni (obligațiuni corporative, obligațiuni municipale); 
• alte tipuri de VMC (unități de fond, recipise depozitare etc.). 

Când este necesară înregistrarea VMC? 
Înregistrarea VMC la DCU trebuie efectuată de emitent: 

• la emisiunea acțiunilor în procesul constituirii societății pe acțiuni; 
• la emisiunea primară a obligațiunilor; 
• la emisiunile suplimentare de acțiuni, obligațiuni sau alte VMC; 
• la restructurarea emisiunilor anterioare (consolidare, fracționare, convertire); 
• la  modificarea caracteristicilor VMC emise anterior (schimbarea datei scadenței, datei plății 

cupoanelor, modificarea ratei dobânzii etc.). 

Acțiunile emise de societățile pe acțiuni, transferate către DCU în temeiul art.46 alin.(3) din Legea 
nr.234/2016, au fost înregistrate de DCU în baza informației primite de la societățile de registru și 
nu necesită o înregistrare suplimentară. 

Înregistrarea emitentului de VMC 
La prima înregistrare a valorilor mobiliare emise de un emitent, DCU efectuează înregistrarea 
emitentului în Sistemul DCU. La înregistrarea emitentului, în Sistemul DCU este deschis un cont al 
emitentului, în care ulterior vor fi înregistrate valorile mobiliare emise de emitentul în cauză. 

Pentru a fi înregistrat în Sistemul DCU, emitentul va prezenta la DCU următoarea cerere: 

• cerere privind înregistrarea emitentului (conform ↓ modelului .pdf). 

Important: Înregistrarea emitentului se face o singură dată – la inițierea relației de afaceri între 
emitent și DCU. În același timp, periodic, dar nu mai rar de o dată la 3 ani, la solicitarea DCU, 
emitentul va completa și prezenta către DCU date actualizate referitoare la emitent. 

Persoanele care pot solicita înregistrarea VMC la DCU 
Solicitarea de înregistrare a valorilor mobiliare la DCU va fi efectuată de persoana juridică care emite 
valorile mobiliare. Persoana juridică va fi reprezentantă de organul executiv (fără procură) sau 
reprezentantul emitentului care deține împuterniciri (procură sau alt act de reprezentare). 

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.11/2020 din 10 aprilie 2020  |  Data intrării în vigoare: 10 aprilie 2020. 

ABROGAT
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2 etape de bază la înregistrarea VMC 
Înregistrarea valorilor mobiliare corporative implică 2 etape de bază: 

1. obținerea de la CNPF a certificatului înregistrării de stat a emisiunii; 
2. înregistrarea valorilor mobiliare corporative la DCU. 

Obținerea certificatului înregistrării de stat de la CNPF 
Până la înregistrarea VMC la DCU, emitentul urmează să obțină de la CNPF certificatul înregistrării de 
stat al emisiunii. Pentru informații privind procedurile și etapele de obținere a certificatului de la 
CNPF, consultați pagina web a CNPF. 

Înregistrarea valorilor mobiliare corporative la DCU 
Etapele înregistrării VMC la DCU 

După obținerea a certificatului înregistrării de stat de la CNPF, procesul de înregistrare a valorilor 
mobiliare la DCU va include următorii pași: 

1. emitentul prezintă la DCU documentele necesare pentru înregistrarea VMC; 
2. DCU examinează documentele prezentate de emitent (cel mult 5 zile lucrătoare); 
3. DCU înregistrează VMC; 
4. DCU emite confirmare privind înregistrarea valorilor mobiliare (VM). 

Documente necesare pentru înregistrarea VMC 

Pentru înregistrarea valorilor mobiliare la DCU, emitentul va prezenta la DCU: 

• cerere privind înregistrarea VMC (conform ↓ modelului .pdf); 
• copia Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, emis de CNPF; 
• copia hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare; 
• lista subscriitorilor la valorile mobiliare. 

Important: DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt necesare 
conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. 

Prezentarea documentelor la DCU 

Documentele pot fi prezentate la DCU prin următoarele modalități: 

• prin email expediat la dcu@dcu.md sau VMC@dcu.md 
• pe suport de hârtie, expediate prin scrisoare poștală la adresa DCU 
• pe suport de hârtie, depuse la oficiul DCU. 

Cererile de înregistrare a VMC, expediate prin email, trebuie să fie semnate prin aplicarea semnăturii 
electronice. Cererile pe suport de hârtie vor fi semnate olograf și ștampilate. 

Operațiuni efectuate la înregistrarea VMC 

La înregistrarea VMC, DCU efectuează următoarele operațiuni în Sistemul DCU: 

• înscrie numărul de valori mobiliare noi emise în contul emitentului; 
• transferă valorile mobiliare noi emise din contul emitentului în conturile de valori mobiliare 

ale primilor deținători, conform liste subscriitorilor prezentate de emitent. 

Termenul de înregistrare a VMC 

DCU înregistrează valorile mobiliare corporative în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
recepționării de către DCU a setului complet de documente necesare. 

 

ABROGAT
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Confirmarea înregistrării VMC de către DCU 
Înregistrarea VMC este confirmată de DCU prin expedierea către emitent a următoarelor documente: 

• aviz privind înregistrarea VM (conform ↓ modelului .pdf); 
• MT544 „Receive Free Conf for Tranche” (conform SWIFT ISO15022), expediat emitentului prin 

intermediul Sistemului DCU – în cazul în care emitentul dispune de acces în Sistemul DCU. 

Comision la înregistrarea valorilor mobiliare 
Comisionul DCU aplicat la înregistrarea valorilor mobiliare constituie 0,009% din valoarea nominală 
totală a emisiunii noi, dar nu mai puțin de 500 lei și nu mai mult de 30 000 lei pentru fiecare emisiune. 

Comisionul se va achita de emitent până la înregistrarea VMC de către DCU. 

Participanții la DCU și emitenții care au încheiat cu DCU contract privind decontarea operațiunilor 
corporative vor achita comisionul lunar, conform art.90 din Regulile DCU.  

Relații contractuale între emitent și DCU 
Înregistrarea valorilor mobiliare și a emitentului în Sistemul DCU este efectuată de DCU în temeiul 
legii (Legea nr.234/2016, Legea nr.1134/1997) și nu necesită încheierea unui contract cu emitentul. 
La solicitarea emitentului, între DCU și emitent pot fi încheiate următoarele contracte: 

• contract privind decontarea operațiunilor corporative (↓ model .pdf) – în cazul în care 
emitentul solicită ca plățile ce țin de valorile mobiliare (de exemplu, plata cuponului sau 
dobânzilor pe obligațiuni) să fie efectuată prin intermediul Sistemului DCU; 

• contract cu emitentul (↓ model .pdf) – în cazul în care emitentul solicită de la DCU servicii 
de informare, raportare sau alte servicii oferite de DCU; 

Alocarea codului ISIN 
La prima emisiune a unor valori mobiliare, DCU înregistrează în Sistemul DCU un nou instrument și 
alocă codul ISIN pentru valorile mobiliare în cauză. Codul ISIN identifică în mod unic valorile mobiliare 
înregistrate de către DCU. La emisiunea suplimentară, se menține codul ISIN alocat anterior. 

Important: Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN se efectuează de DCU la cererea 
CNPF, în procesul obținerii certificatului de stat, și nu necesită depunerea, de către emitent, a unei 
solicitări de acordare a codului ISIN în adresa DCU. 

Începând cu 2020, DCU formează și aloca codul ISIN în conformitate cu standardul internațional ISO 
6166  (pentru detalii, consultați ↓ Regulamentul de alocare a codului ISIN .pdf) 

Servicii adiționale și comisioane ulterioare 
Odată cu înregistrarea valorilor mobiliare în Sistemul DCU, emitentul beneficiază de servicii adiționale 
oferite de DCU. Spre exemplu, emitenții de obligațiuni pot beneficia de servicii de decontare a plăților 
ce țin de obligațiunile emise (achitarea cuponului, plata dobânzilor, răscumpărarea obligațiunilor). 

După înregistrarea acțiunilor, DCU ține evidența acționarilor și eliberează emitentului lista 
acționarilor. Pentru aceste servicii, emitentul urmează să achite comisionul lunar pentru ținerea 
evidenței acționarilor și comision pentru eliberarea liste acționarilor, conform Comisioanelor DCU. 

Înregistrarea emitentului și VMC la transferul 
registrului acționarilor către DCU 
Registrele deținătorilor de acțiuni emise de bănci, companii de asigurări și societățile pe acțiuni 
listate la bursă au fost transmise de la societățile de registru către DCU în temeiul art.46 alin.(3) din 
Legea nr.234/2016. Înregistrarea emitentului și VMC la transferul registrului acționarilor a fost 
efectuată de DCU în baza datelor și informațiilor recepționate de DCU de la societățile de registru. 

Important: Emitenții care intenționează să transfere benevol registrul acționarilor de la societățile 
de registru la DCU, urmează să depune o solicitare în acest sens către DCU. 

În baza solicitării, DCU va oferi emitentului instrucțiunile necesare pentru a efectua transferul 
registrului și înregistrarea VMC/emitentului în Sistemul DCU. 
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Valori mobiliare de stat și 
certificate ale BNM 
Proceduri aplicate la înregistrarea de către DCU a valorilor mobiliare de stat și certificatelor BNM. 
Etapele și documentația de înregistrare. Comisioane. 

Valori mobiliare de stat și instrumentele BNM înregistrate 
de DCU 
În privința emitenților enumerați mai jos, DCU înregistrează următoarele tipuri de instrumente 
financiare: 

• valori mobiliare de stat (VMS) emise de Ministerul Finanțelor: 
o bonuri de trezorerie (BT) 
o obligațiuni de stat cu rata fixă a dobânzii (OS) 
o obligațiuni de stat cu rata flotantă a dobânzii (OSF) 

• certificate ale Băncii Naționale a Moldovei (CBN). 

Important: Pentru înregistrarea unui nou tip de instrument financiar, emitentul va depune o solicitare 
în acest sens în adresa DCU, cu descrierea caracteristicilor noului tip de instrument. 

Înregistrarea emitentului în Sistemul DCU 
Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei sunt înregistrate în Sistemul DCU în calitate de 
emitenți ai VMS și respectiv, CBN. Înregistrarea a fost efectuată în baza cererii (↓ model .pdf) depuse 
de autoritățile enumerate și contractului privind decontarea operațiunilor corporative (↓ model .pdf) 
încheiat cu DCU. 

La înregistrarea emitentului, în Sistemul DCU este deschis un cont al emitentului, în care ulterior vor 
fi înregistrate valorile mobiliare emise de emitentul în cauză. 

Important: Înregistrarea emitentului se face o singură dată – la inițierea relației de afaceri între 
emitent și DCU. În același timp, periodic, dar nu mai rar de o dată la 3 ani, la solicitarea DCU, 
emitentul va completa și prezenta către DCU date actualizate referitoare la emitent. 

Persoanele care pot solicita înregistrarea VMS și CBN 
Cererea de înregistrare la DCU a VMS și CBN se depune de persoanele cu funcții de conducere ale 
Ministerului Finanțelor sau BNM (după caz, ministru, secretar de stat, guvernator, viceguvernator) sau 
reprezentanții împuterniciți ai instituțiilor. 

Delegarea împuternicirilor de înregistrare a instrumentelor financiare poate fi efectuată în temeiul 
unui act de reprezentare (cererii prezentate la DCU, procurii sau altui act similar), legislației sau 
contractului încheiat între DCU și emitent. 

2 etape de bază la înregistrarea VMS și CBN 
Înregistrarea de către DCU a VMS și CBN implică 2 etape: 

1. înregistrarea unui nou instrument și alocarea codului ISIN în privința VMS/CBN în cauză; 

2. înregistrarea tranșei de VMS/CBN. 

Important: Înregistrarea tranșei de VMS/CBN poate fi efectuată concomitent cu înregistrarea noului 
instrument și alocarea codului ISIN sau ulterior acestora. 

 

ABROGAT

https://www.dcu.md/doc/Cerere%20Emitent%20VMSCBN.pdf
https://www.dcu.md/doc/Contract%20operatiuni%20corporative.pdf


 

INFORMAȚII PUBLICE  20 din 29 

Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN 

„Crearea” instrumentului 

Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN reprezintă etapa la care instrumentul este 
„creat” de către DCU. La înregistrare a instrumentului, în Sistemul DCU sunt înscrise caracteristicile 
valorilor mobiliare care urmează a fi emise de emitent. 

Pentru înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN, emitentul va prezenta la DCU: 
• cerere privind înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN (conform ↓ modelului). 

Important: Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN este efectuată în termen de cel mult 
o zi lucrătoare de la data recepționării cererii. 

În cazuri urgente, la solicitarea emitentului, DCU înregistrează instrumentul și alocă codul ISIN la data 
recepționării cererii. 

Confirmarea înregistrării 

Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN este confirmată de DCU prin următoarele 
documente: 

• aviz privind înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN (conform ↓ modelului .pdf); 
• mesajul MT 501 „Instrument Confirmation” (conform SWIFT ISO15022), expediat emitentului 

prin intermediul Sistemului DCU. 

Alocarea codului ISIN 

DCU formează și aloca codul ISIN în conformitate cu ↓ Regulamentul de alocare a codului ISIN de către 
DCU .pdf, care transpune standardul internațional ISO6166. 

Clasificarea instrumentului (codul CFI) 

În cadrul procesului de înregistrare, DCU clasifică instrZumentul și aloca codul CFI – cod format din 6 
caractere alfabetice latine, care descriu atributele de bază ale instrumentului financiar. 

Clasificarea instrumentului și alocarea codului CFI este efectuată de DCU în conformitate cu 
standardul internațional ISO10962 Securities and related financial instruments — Classification of 
financial instruments (CFI) code. 

DCU clasifică VMS și CBN și acordă codul CFI în următorul mod: 

Tipul VM 
Codul CFI 

Bonuri de trezorerie Obligațiuni de stat cu 
rata fixă a dobânzii 

Obligațiuni de stat cu 
rata flotantă a dobânzii 

Certificate ale BNM 

Categoria 
instrumentului 
financiar 

Titluri de creanță 
(D-Debt instruments) 

Titluri de creanță 
(D-Debt instruments) 

Titluri de creanță 
(D-Debt instruments) 

Titluri de creanță  
(D-Debt instruments) 

Schemă D-*-*-*-*-* D-*-*-*-*-* D-*-*-*-*-* D-*-*-*-*-* 
Grupul 
instrumentului 
financiare 

Obligațiuni  
(B-Bonds) 

Obligațiuni  
(B-Bonds) 

Obligațiuni  
(B-Bonds) 

Instrumente ale pieței 
monetare 
(Y-Money market 
instruments) 

Schemă D-B-*-*-*-* D-B-*-*-*-* D-B-*-*-*-* D-Y-*-*-*-* 
Atributul 1 al 
grupului: 
Tipul dobânzii 

Rata zero/Cu scont 
(Z-Zero 
Rate/Discounted) 

Rata fixă 
(F- Fixed Rate) 

Rata variabilă 
(V- Variable) 

Rata zero/Cu scont 
(Z-Zero 
rate/Discounted) 

Schemă D-B-Z-*-*-* D-B-F-*-*-* D-B-V-*-*-* D-Y-Z-*-*-* 
Atributul 2 al 
grupului: 
Garanție 

Garanție de Guvern/Stat 
(T- Government/State 
Guarantee) 

Garanție de Guvern/Stat 
(T- Government/State 
Guarantee) 

Garanție de Guvern/Stat 
(T- Government/State 
Guarantee) 

Garantată 
(S-Secured) 

Schemă D-B-Z-T-*-* D-B-F-T-*-* D-B-V-T-*-* D-Y-Z-S-* 
Atributul 3 al 
grupului: 
Răscumpărarea 

Maturitate fixată 
(F-Fixed Maturity) 

Maturitate fixată 
(F-Fixed Maturity) 

Maturitate fixată 
(F-Fixed Maturity) 

Maturitate fixată 
(X-Not 
Applicable/Undefined) 

Schemă D-B-Z-T-F-* D-B-F-T-F-* D-B-V-T-F-* D-Y-Z-S-X-* 
Atributul 4 al 
grupului: 
Forma 

Înscriere în cont 
(R-Registred) 

Înscriere în cont 
(R-Registred) 

Înscriere în cont 
(R-Registred) 

Înscriere în cont 
(R-Registred) 

Codul CFI D-B-Z-T-F-R D-B-F-T-F-R D-B-V-T-F-R D-Y-Z-S-X-R 
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Codul alternativ al VMS și CBN 

Odată cu înregistrarea instrumentului, DCU alocă un cod alternativ pentru VMS și CBN. Codul 
alternativ indică tipul instrumentului, data scadenței și, în cazul obligațiunilor cu rată fixă, dobânda.  

Codul alternativ este format de DCU în următorul mod: 

Structura codului alternativ Numărul de caractere Valoarea simbolului** 

1.  Rata dobânzii la obligațiunile cu rata fixă* 5 caractere x.xx% 
2.  Tipul valorii mobiliare   
 Certificate ale Băncii Naționale a Moldovei 3 caractere CBN 

Bonuri de trezorerie 2 caractere BT 
Obligațiuni de stat cu rata fixă a dobânzii 2 caractere OS 
Obligațiuni de stat cu rata flotantă a dobânzii 3 caractere OSF 

3.  Data scadenței valorii mobiliare 6 caractere ZZLLAA 
* se completează doar pentru obligațiunile cu rata fixă a dobânzii  

** simbolurile „x”, „Z”, „L”, „A” reprezintă cifre de la 0 la 9 
 

Exemple ale codurilor alternative: 

Tipul valorii mobiliare Codul alternativ 

Obligațiuni de stat cu rata fixă 6.25% anual, data scadenței 20 martie 2025 6.25%OS200325 
Obligațiuni de stat cu rata flotantă a dobânzii, data scadenței 4 octombrie 2021 OSF041021 
Bonuri de trezorerie, data scadenței 18 martie 2020 BT180320 
Certificate ale Băncii Naționale a Moldovei, data scadenței 28 februarie 2020 CBN280220 

Înregistrarea tranșei de VMS/CBN 
La înregistrarea tranșei de VMS/CBN, DCU înscrie un anumit număr de valori mobiliare în contul de 
VM al emitentului, în vederea plasării acestora (vânzării către primii deținători de VMS/CBN). 

DCU efectuează înregistrarea tranșei de VMS/CBN în temeiul rezultatelor privind tranzacționarea 
VMS/CBN pe piața primară, conform comunicatului prezentat de BNM. 

Important: Înregistrarea tranșei de VMS/CBN este efectuată în termen de cel mult o zi lucrătoare de 
la data recepționării comunicatului prezentat de BNM. În cazuri urgente, la solicitarea emitentului, 
DCU înregistrează tranșa de VMS/CBN la data recepționării comunicatului prezentat de BNM. 

Confirmarea înregistrării tranșei 

Înregistrarea tranșei este confirmată de DCU prin expedierea următoarelor mesaje prin intermediul 
Sistemului DCU: 

• MT544 „Receive Free Conf for Tranche” (conform SWIFT ISO15022) – către emitent; 
• MT501 „Instrument Confirmation” (conform SWIFT ISO15022) – către participanții la DCU. 

Prezentarea documentelor la DCU 
Documentele pot fi prezentate la DCU prin următoarele modalități: 

• prin email expediat la dcu@dcu.md sau VMS-CBN@dcu.md 
• pe suport de hârtie, expediate prin scrisoare poștală la adresa DCU 
• pe suport de hârtie, depuse la oficiul DCU. 

Important: Cererile de înregistrare a VMS și CBN, expediate prin email, urmează să fie semnate prin 
aplicarea semnăturii electronice. Cererile pe suport de hârtie vor fi semnate olograf. 

Comision la înregistrarea valorilor mobiliare 
La înregistrarea VMS/CBN de către DCU nu se aplică comision, dacă decontarea VMS/CBN, la plasarea 
acestora, are loc prin intermediul Sistemului DCU. 

Important: Pentru decontarea VMS/CBN prin intermediul Sistemului DCU, la plasarea acestora, se 
aplică un comision de 0,009% din valoarea nominală totală a emisiunii, dar nu mai puțin de 2 500 lei 
și nu mai mult de 30 000 lei pentru fiecare emisiune. 
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Proceduri privind eliberarea 
listei acționarilor* 
DCU eliberează lista acționarilor pentru adunările generale și alte evenimente corporative ale 
societăților pe acțiuni. Proceduri, costuri, termen de eliberare. Lista inițială și modificări la listă. 

Pentru care societăți pe acțiuni DCU eliberează lista 
acționarilor? 
DCU eliberează lista acționarilor doar dacă acțiunile au fost înregistrate de DCU și evidența acțiunilor 
este ținută la DCU. 

A se vedea societățile pe acțiuni pentru care DCU ține evidența acțiunilor și eliberată lista 
acționarilor. 

Cazurile în care poate fi eliberată lista acționarilor 
DCU eliberează lista acționarilor pentru diferite evenimente corporative ale societății pe acțiuni: 

• lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor (AGA); 
• lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor; 
• lista acționarilor care au dreptul să primească dividende; 
• lista emisă ofertantului pentru efectuarea ofertei de preluare; 
• lista acționarilor până și după restructurarea emisiunii. 

Informațiile incluse în lista acționarilor 
Lista acționarilor conține persoanele care dețin acțiunile emise de o societate și drepturile/restricțiile 
aplicate acționarilor. 

În dependență de evenimentul pentru care se solicită, există diferite tipuri de liste a acționarilor, cu 
date diferite: 

Tipul listei Informații incluse în listă 

lista acționarilor care au dreptul 
să participe la AGA 

informații privind persoanele care dețin acțiunile 
emise de societate și drepturi sau restricții de vot 

lista acționarilor care au dreptul să 
ceară răscumpărarea 

informații privind dreptul sau interdicția de 
înstrăinare a acțiunilor 

lista acționarilor care au dreptul 
să primească dividende 

informații privind persoanele care dețin acțiunile 
emise de societate 

lista emisă ofertantului pentru 
efectuarea ofertei de preluare 

informații privind dreptul sau interdicția de 
înstrăinare a acțiunilor  

lista acționarilor până și după 
restructurarea emisiunii 

informații privind numărul acțiunilor deținute de 
acționari până și după restructurarea emisiunii 

Persoanele care pot solicita lista acționarilor 
Lista acționarilor se eliberează: 

• societății care a emis acțiunile; 
• ofertantului (persoană fizică sau juridică) care efectuează o ofertă de preluare. 

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 
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Solicitarea listei acționarilor 
În solicitarea de eliberare a listei acționarilor adresată DCU, vă rugăm să indicați: 

• evenimentul pentru care se solicită lista (AGA ordinară/extraordinară, plată dividende etc.); 
• data la care se solicită lista acționarilor; 
• decizia CNPF privind înregistrarea ofertei de preluare – pentru ofertele de preluare. 

Modul în care poate fi solicitată lista acționarilor 
Lista acționarilor poate fi solicitată de la DCU: 

• prin email expediat la vmc@dcu.md 
• prin scrisoare poștală expediată la oficiul DCU 
• la oficiul DCU (de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-15). 

În cât timp DCU eliberează lista acționarilor? 
În cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării. 

Cine și cum poate ridica lista acționarilor 
Lista poate fi ridicată în original la oficiul DCU. La ridicarea listei acționarilor, trebuie prezentate: 

• act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.); 
• procura sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului. 

Expedierea prin email sau prin poștă 
DCU poate expedia prin email sau poștă în următoarele cazuri: 

• solicitantul listei a fost anterior identificat de DCU și a comunicat un email de contact; 
• solicitarea de eliberare a listei este semnată de solicitant cu semnătură electronică; 
• plata pentru lista acționarilor a fost efectuată prin virament nemijlocit de către solicitant. 

Modificarea listei acționarilor 
DCU va emite modificări la lista acționarilor dacă, după eliberarea listei inițiale, au avut loc 
evenimente care duc la schimbarea structurii acționarilor sau drepturilor acestora. 

Ca regulă, modificarea listei acționarilor este cauzată de următoarele evenimente: 

• înstrăinarea acțiunilor; 
• restabilirea sau restrângerea dreptului de vot; 
• restabilirea sau restrângerea dreptului de participare la AGA; 
• eliminării unor erori. 

Comision pentru eliberarea listei acționarilor 
Comisionul se stabilește în dependență de numărul de acționari, conform situației la momentul 
întocmirii listei: 

Numărul de acționari Comision, lei 

până la 100 100 lei 
de la 101 100+0,20 lei pentru fiecare acționar ce depășește numărul de 100 

 

Comisionul nu se aplică la eliberarea listei acționarilor pentru adunarea generală ordinară a 
acționarilor, acesta fiind inclus în comisionul pentru ținerea evidenței acționarilor.  

 

Comisionul se achită de beneficiar până la eliberarea listei acționarilor. Participanții la DCU și 
emitenții care au încheiat cu DCU contract privind decontarea operațiunilor corporative achită 
conform art.90 din Regulile DCU.  
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PARTICIPANȚII DCU 

Proceduri privind 
decontarea operațiunilor* 
Decontarea valorilor mobiliare. Mecanisme, modalități, părți implicate. Ordin de transfer. Decontări 
bursiere și OTC. 

Mecanisme de decontare 
DCU ofertă oferă ambele mecanisme de decontare a valorilor mobiliare: 

• contra plată (DvP/RvP) – operațiunea cu valori mobiliare implică un transfer de bani, efectuat 
cu participarea DCU; 

• fără plată (DvF/RvF) – operațiunea cu valori mobiliare nu implică un transfer de bani cu 
participarea DCU. 

Tranzacțiile bursiere se decontează de DCU conform mecanismului DvP. Decontările pentru 
operațiunile OTC pot fi DvP sau FoP, la decizia părților care au încheiat operațiunea sau în 
dependență de tipul operațiunii. 

Modalități de transfer și părți implicate 
Modul de transfer a valori mobiliare depinde de părțile implicate în operațiune. În această privință, 
în cadrul DCU pot fi distinse: 

• transfer participant A -> participant B; 
• transfer participant A -> participant A; 
• transfer intraposition; 
• transfer DCU -> participant; 
• transfer participant -> DCU; 
• decontarea operațiunilor bursiere. 

Transfer participant A -> participant B 
Sistemul DCU permite decontarea tranzacțiilor OTC, încheiate între 2 participanți la DCU și/sau 
clienții acestora. Transferul participant A -> participant B se execută în baza următoarelor ordine de 
transfer, introduse de participant în Sistemul DCU (TMSX): 

• RvF instruction (MT540); 
• DvF instruction (MT542); 
• RvP instruction (MT541); 
• DvP instruction (MT543). 

Transfer participant A -> participant A 
Transferul participant A -> participant A se aplică la decontarea tranzacțiilor OTC, încheiate între 
clienții participantului sau participant și clienții săi. Transferul se execută în baza următoarelor ordine 
de transfer, introduse de participant în Sistemul DCU (TMSX): 

• Intrabank transfer (MT542); 
• Multiple intrabank DvF (MT542). 

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 
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Transfer intraposition 
Transferul intraposition nu implică transferul valorilor mobiliare de pe un cont pe altul, ci aplicarea 
sau anularea restricției asupra valorilor mobiliare de către participant. Transferul se execută în baza 
următorului ordin, introdus de participant în Sistemul DCU (TMSX): 

• Intraposition transfer (MT542). 

Transfer DCU -> participant 
Transferul de la DCU la participant se efectuează dacă este necesar de a transfera valorile mobiliare 
din conturi de registru (administrate de DCU) în conturi individuale ale clienților participantului 
(administrate de participant). 

Transferul DCU -> participant este un DvF, efectuat de DCU în baza ordinului de transfer prezentat 
de participant. Ordinul va fi semnat cu semnătura electronică a persoanei autorizate a participantului 
și expediat la DCU în format electronic. 

↓ Ordin transfer DCU-Participant .pdf 

Transfer participant -> DCU 
Transferul de la participant la DCU se efectuează în cazul în care este necesar de a transfera valorile 
mobiliare din conturi individuale ale clienților participantului (administrate de participant) în conturi 
de registru (administrate de DCU). 

Transferul participant -> DCU este un DvF, efectuat de DCU în baza ordinului de transfer prezentat 
de participant. Ordinul va fi semnat cu semnătura electronică a persoanei autorizate a participantului 
și expediat la DCU în format electronic. 

↓ Ordin transfer Participant-DCU .pdf 

Decontarea operațiunilor bursiere 
Decontările bursiere se execută în mod automat în baza datelor expediate în Sistemul DCU de bursa 
de valori. 

La decontarea tranzacțiilor bursiere, participanții vor respecta cerințele privind utilizarea conturilor 
omnibus și alte cerințe din Regulile DCU. 

Participanții la DCU trebuie să asigure existența în conturi a valorilor mobiliare și mijloacelor 
bănești, conform condițiilor tranzacției încheiate la bursă. 

Autorizarea de către participant 
Transferurile inițiate de participant în Sistemul DCU se efectuează conform principiului „4 ochi”: 
ordinul de transfer introdus de operator se expediază în Sistemul DCU doar după autorizare de către 
o altă persoana împuternicită a participantului la DCU. 

Verificare preliminară, autorizare de către DCU? 
Operațiunile efectuate de participanții la DCU prin Sistemul DCU se decontează în mod automat – DCU 
nu efectuează o verificare preliminară a operațiunilor și nu autorizează decontarea acestora. 

Participanții la DCU sunt responsabili de respectarea legislației la efectuarea operațiunilor prin 
Sistemul DCU, inclusiv de relațiile sale contractuale cu clienții, drepturi de reprezentare, 
cerințe AML și KYC, protecția datelor personale și orice alte aspecte. 

  

ABROGAT



 

INFORMAȚII PUBLICE  26 din 29 

Proceduri privind conturile 
de valori mobiliare* 
Conturi de valori mobiliare oferite de DCU 
În calitate de depozitar central, DCU creează și oferă conturi de valori mobiliare. Conturile sunt 
create în formă electronică în Sistemul DCU și sunt identificate printr-un cod unic. 

Conturile sunt uninominale – un cont poate fi deținut de o singură persoană. 
Pe un cont pot fi înregistrate unul sau mai multe instrumente (ISIN). 

Cum sunt folosite conturile de valori mobiliare? 
În conturi este ținută evidența drepturilor și restricțiilor asupra valorilor mobiliare. Prin intermediul 
conturilor sunt efectuate operațiuni cu valori mobiliare. Trecerea dreptului de proprietate este 
efectuată prin transferul valorilor mobiliare din contul unei persoane în contul altei persoane. 

Tipuri de conturi 
În DCU sunt utilizate următoarele tipuri de conturi: 

• cont individual – cont deschis pe numele unei persoane care deține valori mobiliare; 
• cont omnibus – cont în care se țin instrumentele clienților unui participant, fără identificare; 
• cont al emitentului – cont în care se înregistrează valorile mobiliare emise de un emitent. 

La rândul său, conturile individuale sunt de 3 tipuri: 

• cont propriu – cont în care se țin instrumentele deținute de participantul la DCU; 
• cont al investitorului – cont administrat de participant, în care se țin instrumentele clientului; 
• cont de registru – cont de evidență internă la DCU, în care se țin instrumentele unui investitor. 

Deschiderea conturilor 
Conturile pot fi deschise de către: 

• DCU – pentru participanți, emitenți și investitorii care efectuează operațiuni OTC; 
• participanții la DCU – pentru clienții săi (investitori în valori mobiliare). 

Contul investitorului se deschid în mod automat în Sistemul DCU 
la crearea unui profil pentru investitor de către participantul la DCU. 

Administrarea conturilor 
Conturile omnibus, proprii și ale investitorilor sunt administrate de participanții la DCU. Operațiunile 
în cont se efectuează în baza ordinului de transfer emis de participant. 

DCU poate efectua operațiuni în conturile administrate de participant 
la solicitarea participantului sau la cererea altei entități stabilite de lege. 

Conturi vs. drept de proprietate 
Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare în momentul înscrierii valorilor mobiliare în 
cont (creditarea contului). Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare este transmis în 
momentul retragerii din cont a valorilor mobiliare (debitarea contului). 

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 
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Proceduri privind 
gestionarea investitorilor* 
Crearea profilului investitorului. Conturile și balanțele în cont ale investitorilor. Rapoarte 

Crearea profilului investitorului 
Pentru a efectua operațiuni în numele clientului său, participanții la DCU urmează creeze profilul 
investitorului. Profilul se creează în Sistemul DCU (TMSX) în 3 pași: 

1. accesați comanda: 

  Investitor nou    /    New Investor   

2. introduceți datele privind clientul; 

3. aprobați crearea profilului în secțiunea   Sarcini    /    Tasks  . 

Profilul investitorului se creează conform principiului „4 ochi”: datele introduse de 
operator se autorizează de către o altă persoana împuternicită a participantului la DCU 

Conturile și balanțele în cont ale investitorului 
Conturile la zi și balanțele în cont ale investitorilor sunt disponibile în Sistemul DCU la accesarea 
comenzii: 

  Investitori Proprii   /   Own Investors    

Rapoarte operațiuni 
Rapoartele pentru operațiunile efectuate în contul investitorilor sunt disponibile la accesarea 
comenzii: 

  Tranzacții total   /   Transactions all   

Modificarea profilului investitorului 
Pentru modificarea profilului investitorului în Sistemul DCU (TMSX), executați următorii pași: 

1. accesați comanda: 

2.   Investitori Proprii   /   Own Investors    

3. tastați codul investitorului; 

4. accesați comanda: 

5.   Amend investor   /   Amend Investor    

6. introduceți și salvați modificările necesare; 

7. aprobați modificările în secțiunea   Sarcini    /    Tasks   

  

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 
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Proceduri privind obținerea 
calității de participant la DCU* 
Cine poate deveni participant la DCU? Obținerea calității de participant: cerințe, proceduri, 
documentație. Suspendare și retragere. 

Cine poate deveni participant la DCU? 
• băncile; 
• societățile de investiții; 
• autoritățile publice desemnate (BNM, Ministerul Finanțelor, FGDSB); 
• contrapartide centrale, agenți de decontare, case de compensare, operatorii de sistem. 

Documentația prezentată DCU 
Pentru obținerea calității de participant, solicitantul prezintă la DCU: 

1. cerere obținerea calității de participant (↓ model .pdf); 

2. extras din registrul de stat al persoanelor juridice (eliberat de ASP); 

3. copia licenței de bancă/societate de investiții; 

4. contractul de participant, semnat de solicitant (↓ model .pdf) 

DCU aprobă/refuză acordarea cererii în termen de cel mult 
30 zile calendaristice de la data primirii cererii. 

Conexiuni și cerințe tehnice 
După acordarea calității de participant: 

• participantul desemnează agent de plată; 
• DCU și participantul DCU instituie conexiuni tehnice; 
• DCU oferă utilizatorilor DCU conturi de acces în Sistemul DCU; 
• DCU și participantul efectuează teste pentru validarea accesului în Sistemul DCU. 

Agentul de decontare 
Participantul la DCU care deține cont de decontare în SAPI va obține rol de agent în Sistemul DCU, cu 
încheierea contractului de participare SAPI, conform modelului stabilit de BNM. 

Participantul la DCU care nu deține cont de decontare în SAPI este obligat să desemneze un agent de 
plată. Desemnarea agentului de plată se efectuează prin depunerea cererii către DCU: 

Cerere desemnare agent de plată (↓ model .pdf) 

Inițierea activității participantului 
Participantul DCU va iniția activitatea la îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe: 

• DCU a aprobat calitatea de participant; 
• Părțile au încheiat contractul de participant; 
• cel puțin doi reprezentanți ai participantului au fost autorizați ca utilizatori de către DCU; 
• au fost instituite conexiuni tehnice între participant și DCU; 
• participantul deține cont în SAPI sau are desemnat agent de decontare; 
• testele efectuate între participant și DCU au fost validate. 

 
* Aprobate: Hotărârea CE DCU nr.19/2019 din 5 iunie 2019  |  Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019. 
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Utilizatorii participantului 
Participantul este în drept să ceară DCU: 

• autorizarea unor noi utilizatori prin depunerea către DCU a unei cereri (↓ model .pdf) 
• retragerea calității de utilizator prin depunerea către DCU a unei cereri în formă liberă. 

Participantul este obligat să ceară DCU retragerea calității de utilizator dacă acesta nu 
corespunde cerințelor Regulilor DCU sau ca urmare a disponibilizării, trecerii într-o altă funcție 
rezilierii contractului dintre participant și reprezentantul său sau din orice altă cauză. 
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