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Înregistrarea deținătorului de VM în Sistemul DCU. Conturile și balanțele în cont ale investitorilor. 
Rapoarte. Înregistrarea deținătorului de VM de către DCU, la cererea participantului la DCU. 

Înregistrarea deținătorului de VM 
Pentru a efectua operațiuni în numele clientului său, participanții la DCU urmează să înregistreze 
deținătorul de valori mobiliare (investitorul) în Sistemul DCU. Înregistra se va efectua de participant 
în aplicația client TMSX în 3 pași: 

1. accesați comanda:   Investitor nou    /    New Investor   

2. introduceți datele privind deținătorul de VM; 

3. aprobați înregistrarea deținătorului de VM în secțiunea   Sarcini    /    Tasks  . 

Înregistrarea deținătorului de VM se  efectuează conform principiului „4 ochi”: datele introduse de 
operator se aprobă de reprezentantul participantului la DCU, care deține drept de autorizare 

Conturile și balanțele în cont ale investitorului 
Conturile la zi și balanțele în cont ale deținătorului de valori mobiliare (investitorilor) sunt disponibile 
în aplicația client TMSX la accesarea comenzii: 

  Investitori Proprii   /   Own Investors    

Rapoarte operațiuni 
Rapoartele pentru operațiunile efectuate în conturile investitorilor sunt disponibile în aplicația client 
(TMSX) la accesarea comenzii: 

  Tranzacții total   /   Transactions all   

Modificarea datelor privind deținătorul de VM 
Pentru modificarea datelor privind deținătorul de VM, executați următorii pași în aplicația client 
TMSX: 

1. accesați comanda:   Investitori Proprii   /   Own Investors    

2. tastați codul investitorului; 

3. accesați comanda:   Modifică investitor   /   Amend Investor    

4. introduceți și salvați modificările necesare; 

5. aprobați modificările în secțiunea   Sarcini    /    Tasks   

Obligațiile și responsabilitățile participantului la DCU 
Participantul DCU este responsabil de identificarea clientului-deținător de VM în conformitate cu 
legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

La crearea profilului deținătorului de valori mobiliare, participantul este obligat să introdusă în 
Sistemul DCU date veridice și autentice, confirmate prin documentele de identificare necesare. 

Înregistrarea deținătorului de VM de către DCU, la cererea 
participantului la DCU 
DCU va efectua înregistrarea unui nou deținător de VM, la cererea participantului, dacă, din 
considerente de ordine tehnic sau din alte motive, participantul nu poate efectua această operațiune 
în aplicația client TMSX. 

Pentru înregistrarea deținătorului de VM de către DCU, participantul va prezenta: 

• ↓ cerere de înregistrare a deținătorului – persoană fizică .pdf) 

• ↓ cerere de înregistrare a deținătorului  – persoană juridică .pdf) 
 

https://www.dcu.md/doc/Cerere%20inregistrare%20detinator%20PF.pdf
https://www.dcu.md/doc/Cerere%20inregistrare%20detinator%20PF.pdf
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