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1. Înființarea și inițierea activității DCU 

1.1. Obiectivul înființării și misiunea DCU 
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare este instituit și își desfășoară activitatea în scopul creării 
unei infrastructuri moderne a pieței financiare, asigurarea protejării drepturilor deținătorilor de valori 
mobiliare, gestionarea riscurilor sistemice și menținerea stabilității pe piața financiară a Republicii Moldova. 

Condițiile de creare, desfășurare a activității și supraveghere a DCU, precum și cerințele privind 
înregistrarea și evidența valorilor mobiliare de către DCU sunt reglementate de către Legea nr.234/2016 cu 
privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Totodată, DCU dispune de reguli și proceduri de 
operare clare și transparente, care permit participanților săi să își gestioneze riscurile aferente operațiunilor 
cu valori mobiliare efectuate în Sistemul DCU. 

Sistemul DCU este un sistem de decontare al valorilor mobiliare, gestionat de DCU, care asigură prestarea 
serviciilor de înregistrare a valorilor mobiliare, de administrare centralizată, de decontare și, după caz, a 
serviciilor auxiliare. Sistemul DCU se bazează pe o tehnologie modernă de procesare directă, conectată la 
Sistemul automatizat de plăți interbancare, și oferă o infrastructură și servicii eficiente pentru decontarea 
tranzacțiilor cu valori mobiliare și înregistrarea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare. 

Obiectivul înființării DCU a fost crearea unui depozitar central, care să reprezinte un centru nodal pentru 
activitatea de depozitare și decontare pe piața financiară a Republicii Moldova și care să asigure cele mai 
bune condiții pentru dezvoltarea acesteia, încrederea investitorilor în piață fiind determinată de încrederea 
în depozitarul central.  Misiunea  DCU este de a furniza servicii sigure, transparente și imparțiale pentru 
toți participanții, armonizate cu tendințele europene și aliniate la principiile bunelor practici în activitatea 
post-tranzacționare, cu riscuri minime și costuri scăzute. 

1.2. Inițierea activității DCU 
Inițierea activității DCU are loc în două etape: 

• operațiuni cu valori mobiliare de stat (VMS) și certificate ale Băncii Naționale (CBN); 
• operațiuni cu valori mobiliare corporative (VMC). 

Etapele I și II de implementare au fost realizate în cadrul proiectului „Crearea Depozitarului central unic al 
valorilor mobiliare”, gestionat de Banca Națională a Moldovei, cu implicarea nemijlocită a colaboratorilor 
DCU și a experților CMA Small Systems AB, prestatoarea serviciilor de elaborare a Sistemului DCU. 

Operațiuni cu VMS și CBN 

Conform Art.21 alin. (4) din Legea nr.234/2016, decizia despre inițierea activității DCU a fost emisă de către 
Banca Națională a Moldovei prin Hotărârea CE al BNM nr.184 din 26.07.2018. 

Etapa I de implementare a cuprins următoarele activități: 

• analiza și designul specificațiilor funcționale ale Sistemului DCU; 
• desfășurarea sesiunilor de instruire și a testelor Sistemului DCU, atât pentru colaboratorii DCU, cât 

și pentru participanții la DCU, BNM și Ministerului Finanțelor; 
• migrarea datelor din Sistemul de înscrieri în conturi a valorilor mobiliare în Sistemul DCU, verificarea 

corectitudinii acestora; 
• lucrări de ajustare și configurare a Sistemului DCU (acordarea drepturilor de acces a participanților 

la DCU, înregistrarea emitenților, crearea utilizatorilor și determinarea rolurilor și drepturilor de 
acces ale acestora, configurarea programului zilei operaționale, setarea conturilor IBAN pentru 
operațiunile cu valori mobiliare ale participanților DCU și a condițiilor de selectare a acestora, , 
setarea profilurilor de autorizare a ordinelor de transfer aferente licitațiilor și răscumpărărilor, 
setarea tipurilor de instrumente financiare, crearea rapoartelor, determinarea formulelor de calcul 
utilizate în operațiunile cu VMS și CBN etc.). 

La momentul lansării activității DCU, în cadrul etapei I de implementare,, au fost încheiate contracte de 
prestări servicii cu 13 participanți DCU, dintre care 12 bănci (inclusiv BNM). Până la finele anului 2018 nu 
au fost înregistrați alți participanți DCU.  

Către lansarea activității operaționale a DCU au fost încheiate contracte de prestări servicii cu 2 emitenți –
BNM și MF. DCU acordă emitenților de valori mobiliare servicii de înregistrare inițială a acestora, inclusiv 
alocarea codului ISIN pentru emisiunile noi de valori mobiliare, decontarea și evidența valorilor mobiliare 
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în formă de înscrieri în conturi pe întreg ciclul de viață al acestora, servicii privind operațiunile corporative 
și de evidență a operațiunilor cu valori mobiliare.  

DCU oferă posibilitatea răscumpărării anticipate a valorilor mobiliare la inițiativa emitentului acestora. 
Răscumpărarea anticipată a valorilor mobiliare poate fi efectuată de către emitent în volum integral sau 
parțial. Totodată, emitenților li se oferă orice informație privind starea contului și valorile mobiliare în 
circulație, precum și informația privind deținătorii valorilor mobiliare imediat înainte de decontările 
aferente operațiunilor corporative. 

Operațiuni cu VMC 

În 2018, în cadrul etapei II a fost depășită faza de analiză și design a specificațiilor funcționale ale sistemelor 
informaționale interne necesare pentru efectuarea operațiunilor cu VMC. 

Implementarea etapei a II-a a cerut întreprinderea unor măsuri de pregătire a procesului, în particular 
întrevederi cu societățile de registru (SR), DNVM, BVM și CNPF; examinarea structurii și conținutului bazelor 
de date ale SR și DNVM, examinarea modelului actual al operațiunilor cu VMC, studierea experienței și 
practicilor aplicate de alți depozitari centrali. 

Interacțiuni cu societățile de registru 

Pe parcursul anului 2018, DCU a efectuat șapte ședințe de lucru cu reprezentanții societăților de registru. 
Scopul acestor ședința a fost de a analiza, identifica și stabili un mecanism optim de migrare a registrelor 
deținătorilor de valori mobiliare. Ședințele de lucru au fost efectuate la sediul DCU și CNPF, cu vizite de 
lucru la fața locului la unele societăți de registru. 

Din start au fost întreprinse acțiuni de analiză tehnică a informațiilor deținute de societățile de registru. 
Urmare primei evaluări s-a constatat că sistemul informațional al societăților de registru este unul învechit 
și va fi necesar un efort semnificativ pentru a putea asigura descifrarea și migrarea informațiilor in noul 
sistem informațional al DCU. Întru susținerea realizării sarcinilor tehnice au fost implicați și specialiști 
tehnici din partea BNM. Conform mostrelor obținute și a analizei structurii sistemului informațional, a fost 
descifrată structura și logica informației ce urmează a fi migrată.  

Cu referire la procesul de reglementare, în cadrul ședințelor au fost de asemenea purtate discuții pentru 
identificarea mecanismului optim de migrare a registrelor. Respectiv, cu participarea nemijlocită a fost 
elaborată Procedura de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și a documentației 
aferente către DCU, aprobată prin Hotărârea CNPF nr.54/7 din 10 decembrie 2018.  

Interacțiuni cu DNVM și BVM 

Interacțiunea cu Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare (DNVM) și Bursa de Valori a Moldovei (BVM), pe 
parcursul anului 2018, de asemenea a fost una frecventă, fiind convocate 8 ședințe atât în cadrul BNM 
(sediul temporar al DCU) cât și BVM/DNVM. 

Principalele subiecte abordate cu reprezentanții DNVM s-au rezumat la identificarea mecanismului optim 
de migrare a informațiilor referitoare la valorile mobiliare depozitate. Urmare analizei și discuțiilor purtate, 
DCU a elaborat un proiect de procedură ce va reglementa acest proces (similar procedurii de transfer a 
registrelor de la registratorii independenți).  

Cu referire la interacțiunea cu BVM, ședințele derulate în mare parte s-au axat pe dezvoltarea mecanismului 
de interacțiune dintre Sistemul DCU și sistemul informațional de tranzacționare al BVM. În rezultatul 
activităților s-a reușit crearea conexiunilor tehnice necesare, care asigură transmiterea în Sistemul DCU a 
informațiilor privind tranzacțiile încheiate la BVM, în vederea decontării acestora de către DCU. 
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2. Guvernarea DCU 

2.1. Organigrama și structura funcțională 
Organigrama DCU, funcțiile subdiviziunilor structurale și efectivului-limită sunt stabilite prin decizia CS 
DCU.1 Organizarea internă În conformitate cu Hotărârea nr.5/2018 a CS DCU, este stabilită următoarea 
organigramă a DCU: 

 
 
Directorul DCU repartizează atribuții și împuterniciri între directorii adjuncți, și stabilește subdiviziunile 
care sunt conduse de aceștia. În baza organigramei și funcțiile subdiviziunilor structurale aprobate de CS 
DCU, prin Ordinul Directorului DCU nr.33/2018, a fost stabilit un model eficient de repartizarea a atribuțiilor 
între membrii CE DCU. Conform modelului stabilit: 

• directorul DCU este responsabil de activitatea administrativă internă, organizarea și monitorizarea 
activității colaboratorilor DCU, funcțiile juridice și de reglementare, organizarea ședințelor și 
pregătirea materialelor pentru CS DCU și adunarea generală a acționarilor, interacțiunea cu 
autoritățile publice și alte persoane; 

• directorul adjunct I este responsabil de gestionarea activităților ce țin de operațiunile cu VMS-CBN, 
inclusiv interacțiunea cu participanții la DCU pe aspecte ce țin de VMS-CBN, organizarea conturilor 
și decontărilor cu VMS-CBN, operațiuni și relații corporative cu VMS-CBN; 

• directorul adjunct II este responsabil de gestionarea activităților ce țin de operațiunile cu VMC, 
inclusiv interacțiunea cu participanții la DCU pe aspecte ce țin de VMS-CBN, organizarea conturilor 
și decontărilor cu VMS-CBN, operațiuni și relații corporative cu VMS-CBN. 

 

                                             
1 Art.4 alin.(1) lit.a) din Regulamentul CS DCU 



INFORMAȚII PUBLICE 
 

Informații confidențiale – DCU 
Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distribuirea, 

 distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat! 6 din 12 

2.2. Adunarea generală a acționarilor 
Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al DCU, care deține funcții specifice 
acestui organ de conducere. În anul 2018 a avut loc o singură adunare generală a acționarilor – adunarea de 
constituire a DCU din 29 martie 2018. În cadrul adunării de constituire au fost următoarele subiecte care țin 
nemijlocit de crearea DCU, inclusiv înființarea noii instituții, aprobarea emisiunii acțiunilor la constituirea 
DCU, aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emise, aprobarea Statutului DCU, numirea membrilor 
Consiliului de supraveghere și Comitetului executiv, aprobarea Regulamentului Consiliului de supraveghere, 
desemnarea persoanelor responsabile de procedurile de înființare. 

Pe parcursul lunii decembrie au fost realizate măsurile necesare pentru organizarea unei adunării generale 
extraordinare a DCU în ianuarie 2019, în vederea desemnării organizației de audit extern și schimbării 
adresei juridice a DCU. 

 

2.3. Consiliul de supraveghere 
Rolul și atribuțiile CS DCU 

CS DCU este organul de conducere al DCU, care exercită conducerea generală și controlul asupra activității 
DCU. CS DCU are atribuții similare consiliilor societăților pe acțiuni, stabilite de Legea privind societățile 
pe acțiuni, Statutul DCU și Regulamentul CS DCU. Concomitent, CS DCU are funcții specifice, care țin de 
activitatea DCU (de ex. aprobarea Regulilor DCU și comisioanelor pentru servicii). 

Componența CS DCU 

Structura CS DCU este stabilită de art.10 din Legea nr.234/20167 privind DCU, conform căruia CS DCU trebuie 
să fie compus din 7 membri, inclusiv 4 membri desemnați de BNM și câte un membru din partea CNPF, 
Ministerului Finanțelor și Bursei de Valori a Moldovei. 

La adunarea de constituire a DCU din 29 martie 2018 au fost desemnați următorii membri ai CS DCU: 

1. Victor COLȚA, Președintele CS DCU (desemnat de BNM); 
2. Aliona RUSSU, membru al CS DCU (desemnat de BNM); 
3. Daniel SAVIN, membru al CS DCU (desemnat de BNM); 
4. Radu GAGEA, membru al CS DCU (desemnat de BNM); 
5. Elena PUI, membru al CS DCU (reprezintă CNPF); 
6. Victor MARTÂNENCO, membru al CS DCU (reprezintă Ministerul Finanțelor); 
7. Corneliu DODU, membru al CS DCU (reprezintă BVM). 

CS DCU a fost numit pe o perioadă de un an, cu exercitarea atribuțiilor până la numirea de către adunarea 
generală a unor noi membri ai CS DCU. Respectiv, CS DCU urmează a fi reales în 2019. 

Ședințele CS DCU și chestiuni examinate 

În perioada de activitate a DCU pe parcursul anului 2018 (aprilie-decembrie) au fost desfășurate 11 ședințe 
ale CS DCU, din cele 12 planificate.  

În cadrul ședințelor sale, CS DCU a examinat 36 de chestiuni și aprobat 33 decizii. Deciziile aprobate de CS 
DCU țin, în particular, de următoarele aspecte: 

• aprobarea reglementărilor interne (politici, regulamente, Regulile DCU, comisioanele DCU); 
• aprobarea bugetului, fondului și normativelor de salarizare; 
• selectarea organizației de audit extern și organizarea adunării generale a acționarilor. 

 

 

2.4. Comitetul executiv 
Rolul și obiectivele DCU 

CE DCU este organul executiv al DCU, care administrează activitatea curentă a instituției. Obiectivul de 
bază al CE DCU este de a asigura ca DCU să fie o instituție stabilă din punct de vedere financiar și 
operațional, cu o structură organizatorică clară și responsabilități bine definite, transparente și coerente, 
cu un sistem eficient de control intern și administrare a riscurilor, care prestează servicii de infrastructură 
a pieței financiare de o calitate înaltă și care corespund celor mai înalte standarde de performanță. 
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Componența DCU 

Cerințele privind structura CE DCU sunt stabilite de art.11 din Legea nr.234/2016. Conform normelor citate, 
CE DCU este format din 3 membri, inclusiv directorul și directorii adjuncți ai Depozitarului central. Membrii 
CE DCU sunt numiți de adunarea generală a acționarilor. La adunarea de constituire a DCU din 29 martie 
2018 au fost desemnați următorii membri ai CE DCU: 

1. Alexandru SAVVA, director; 
2. Carmelia PALAMARI, director adjunct; 
3. Andrei ZACON, director adjunct. 

Activitatea CE DCU în anul 2018 și chestiuni examinate 

Pe parcursul anului 2018 (mai-decembrie) au fost desfășurate 11 ședințe ale CE DCU, în cadrul cărora CE 
DCU a examinat 31 de chestiuni și aprobat 28 decizii. Deciziile aprobate de CE DCU țin, în particular, de 
următoarele aspecte: 

• aprobarea reglementărilor interne (proceduri, regulamente etc.); 
• examinarea și aprobarea proiectelor deciziilor CS DCU (proiectul Regulilor DCU, comisioanelor DCU); 
• aprobarea participanților la DCU; 
• asigurarea activității curente a DCU. 

 

3. Serviciile DCU 

3.1. Servicii de înregistrare a valorilor mobiliare 
DCU și-a început activitatea operațională la 31 iulie 2018, lansând prestarea serviciilor de înregistrare și 
decontare a valorilor mobiliare de stat și certificatelor Băncii Naționale a Moldovei. La data menționată DCU 
a preluat în evidență din Sistemul de înscrieri în conturi al BNM un număr total de 176 instrumente financiare 
- VMS și CBN, valoarea nominală totală a cărora a însumat 32,402,911.30 mii lei. 

La 31 decembrie 2018 numărul instrumentelor financiare înregistrate în Sistemul DCU a constituit 170, 
volumul la valoarea nominală al acestora înregistrând 29,677,125.20 mii lei. Structura pe tipuri de 
instrumente financiare se prezintă astfel: 

Tipul instrumentului 
financiar 

În circulație (la 31 iulie 2018) În circulație (la 31 decembrie 
2018) 

Numărul 
emisiunilor, un. 

Volumul la 
valoarea 

nominală, mii lei 

Numărul 
emisiunilor, un. 

Volumul la 
valoarea 

nominală, mii lei 
Certificate ale Băncii 
Naționale 

2 9.153.015,00 2 6.306.075,00 

Bonuri de trezorerie 79 8.167.556,60 62 7.922.303,30 

Obligațiuni de stat cu rata 
fixă a dobânzii 

71 14.760.202,20 82 15.151.820,60 

Obligațiuni de stat cu rata 
flotantă a dobânzii 

24 322.137.500,00 24 296.926.300,00 

Total 176 32.402.911,30 170 29.677.125,20 

 
Numărul total de instrumente financiare înregistrate și, respectiv, coduri ISIN alocate de către DCU în cursul 
perioadei august-decembrie 2018 a fost de 69, pe următoarele tipuri de instrumente financiare: 

Tipul instrumentului  Numărul de instrumente înregistrate de DCU  

CBN 22 

BT 30 

OS cu rata fixă 12 

OS cu rata flotantă 5 
Total 69 
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3.2. Servicii de administrare centralizată 
DCU prestează servicii de administrare centralizată, oferind fiecărui participant posibilitatea deținerii unui 
număr diferit de conturi. Fiecare cont este capabil să dețină orice tip de instrumente financiare fără a se 
limita la numărul de instrumente financiare. 

Următoarele tipuri de conturi pot fi deschise, gestionate și monitorizate în Sistemul DCU: conturi 
individuale, conturi omnibus, conturi ale emitentului. 

La sfârșitul anului 2018 în Sistemul DCU au fost înregistrate conturi individuale pentru un număr de 195 
deținători de conturi, inclusiv: 

Tip investitori Numărul de conturi 
Sectorul bancar (inclusiv conturi ale emitenților) 13 
Investitori ne-bănci (inclusiv conturi ale emitenților), dintre care: 182 
         persoane juridice 91 
         persoane fizice 91 

 
Din numărul total al investitorilor, doar 3 conturi au fost deschise pe numele investitorilor nerezidenți, 
volumul valorilor mobiliare deținute de aceștia constituind 2,181.40 mii lei. 

 

3.3. Servicii de decontare  
Operațiunile de decontare în sistemul DCU s-au derulat în condiții de siguranță, eficiență și la timp. În 
perioada analizată, decontarea tuturor tranzacțiilor a fost finalizată cu succes, nefiind înregistrate situații 
în care participanții DCU să nu dețină la data decontării mijloace bănești sau instrumente financiare, situații 
care să impună aplicarea măsurilor de management al riscului specifice. 

În perioada august-decembrie 2018, în Sistemul DCU au fost generate 3133 ordine de transfer, iar valoarea 
decontată a tranzacțiilor cu valori mobiliare s-a cifrat la 187,156.21 mil. lei. Graficul de mai jos prezintă 
structura decontărilor pe tip de operațiuni. 

 

Banci comerciale; 
42,76%

BNM; 51,35%

Persoane juridice 
nebanci; 5,78%

Persoane fizice; 
0,12%

Ponderea în volumul total al deținerilor în conturi la 31.12.2018 
(pe tipuri de deținători)
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3.4. Venituri din prestarea serviciilor 
Exercițiul financiar al anului 2018 s-a încheiat cu obținerea următoarelor venituri din prestarea serviciilor 
participanților DCU și emitenților valorilor mobiliare. 

Tip comision Suma comisionului, lei 
Comision pentru decontarea emisiunilor noi de valori mobiliare 
de stat si certificate ale Băncii Naționale a Moldovei 

1.066.166,81 

Comision pentru răscumpărarea valorilor mobiliare de stat  
și a certificatelor Băncii Naționale  

703.005,34 

Comision la plata cupoanelor pentru valori mobiliare de stat 21.559,13 
Comision pentru înregistrarea garanției financiare asupra 
valorilor mobiliare 

1.100,00 

Comision pentru procesarea ordinului de transfer aferent 
operațiunilor efectuate prin mecanismul DvP 

240,00 

Comision pentru procesarea ordinului de transfer aferent 
operațiunilor efectuate prin mecanismul FoP 

2.695,00 

Comision pentru prelucrarea manual a ordinelor de transfer 4.300,00 
Comision pentru depozitarea valorilor mobiliare în conturile 
deschise în Sistemul DCU  

1.102.398,93 

Total 2.901.465,21 
 

4. Realizarea funcțiilor-cheie 

4.1. Externalizarea activităților și serviciilor 
DCU este în drept să externalizeze o parte dintre activitățile și serviciile sale altor entități. Prin Hotărârea 
CS DCU s-a permis externalizarea serviciilor de tehnologii informaționale (TI), serviciilor de securitate 
informațională și asigurare a continuității și funcțiilor de audit intern. 

4.2. Sistemul de control intern 
Pe parcursul anului 2018, DCU s-a axat pe dezvoltarea și aprobarea unor Politici de control intern, cu scopul 
de a institui, implementa și menținerea unui sistem de control intern eficient și practic în cadrul DCU. Prin 
implementarea Politicilor CI, în cadrul DCU urmează a fi asigurată îndeplinirea obiectivelor cheie de 
activitate ale DCU, precum ar fi 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, continuitatea activității DCU, fiabilitatea și integritatea 
sistemelor informaționale, nivel adecvat de confidențialitate a datelor și informațiilor deținute de DCU. 

emisiuni VMS emisiuni CBN operațiuni 
corporative

vânzări/cumpărari 
pe piața secundară

operațiuni 
reversibile

4.084,92

87.575,09
95.189,07

165,08 142,05

Valoarea tranzacțiilor decontate în Sistemul DCU pe tipuri de operațiuni (mil.lei)
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Implementarea sistemului de control ține de responsabilitatea CE DCU. În același timp, fiecare angajat și 
membru al organelor de conducere al DCU are obligația de a implementa și respecta cerințele de control 
intern, în limitele atribuțiilor pe care le deține. 

Modelul de control intern (CI) al DCU include următoarele componente: 

1. atribuții în domeniul CI 2. procese de activitate 3. managementul riscurilor 

4. proceduri de CI 5. documentarea sistemului CI 
6. auditarea, evaluarea și 
administrarea sistemului CI 

Atribuțiile în domeniul CI se bazează pe o abordare a controlului pe verticală (administrativ) al activității 
angajaților DCU, fiind caracterizat de următoarele elemente: 

• CS DCU este responsabil de supravegherea sistemului CI la nivelul întregii companii; 
• CE DCU are responsabilitatea primară de a asigura un sistem CI eficient în cadrul DCU; 
• directorul DCU conduce și monitorizează activitatea directorilor adjuncți și subdiviziunilor DCU pe 

care le conduce 
• directorii adjuncți gestionează și monitorizează activitatea angajaților DCU din subdiviziunile 

conduse. 

Pentru anul 2019, prioritatea DCU în domeniul CI este de a dezvolta proceduri și procese de activitate, care 
vor servi ca bază pentru exercitarea corectă de către angajații DCU a atribuțiilor de serviciu, îndeplinirea 
procedurilor necesare pentru executarea unei operațiuni aferente activității DCU, analiza riscurilor asociate 
cu diferite activități realizate de DCU, evaluarea eficienței proceselor aplicate. Angajații DCU urmează să 
cunoască și să execute procesele de activitate relevante, conform descrierii din documentația internă. 

4.3. Reglementări interne privind activitatea DCU și acte juridice 
În anul 2018, au fost aprobate un șir de reglementări și acte care stabilesc cerințe privind activitatea DCU. 
Aceste documente includ atât acte de uz intern (regulamente, politici, proceduri etc.), cât și acte cu 
caracter public, care urmează a fi aplicate de participanții la DCU, deținătorii și emitenții de valori 
mobiliare. Per total, în 2018 de către DCU au fost elaborate și aprobate 25 reglementări. În aceeași perioadă, 
de către DCU au fost încheiate 32 contracte și acorduri cu prestatori de servicii și bunuri și alți parteneri ai 
DCU. 

4.4. Respectarea reglementărilor prin intermediul funcțiilor de conformitate 
Asigurarea respectării reglementărilor constituie o prioritate în activitatea zilnică a DCU. Pentru a realiza 
acest deziderat, în 2018 au fost aprobate Politicile de conformitate ale DCU, care stabilesc cerințele de 
bază în vederea creării, implementări și menținerii unui sistem eficient de management al conformității. 

La nivelul organelor de conducere și persoanelor cu funcții de răspundere, sistemul de management al 
conformității urmărește 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. La nivelul individual al fiecărui 
membru al organelor de conducere și angajat, DCU și-a stabilit de scop să asigure o cultură a 
comportamentului, exprimată prin realizarea activității compatibilă în totalitate cu legislația în vigoare și 
reglementările DCU, precum și cu standarde înalte de etică și profesionalism. 

În domeniul conformității, DCU aplică următoarele principii: 

• caracter internațional – reglementările DCU se vor baza pe cele mai bune practici și reglementări; 
• colaborare – DCU va colabora cu autoritățile de reglementare financiară de profil, participanții la 

DCU și instituțiile internaționale de profil; 
• transparență - reglementările de interes public sunt publicate pe pagina web a DCU, iar noile 

reglementări vor fi consultate cu participanții pieței și părțile interesate. 

Pornind de la Politicile în domeniul conformității, DCU planifică consolidarea sistemului de management al 
conformității pentru a asigura respectarea reglementărilor în activitatea sa zilnică. În această privință, 
activitatea DCU se va axa pe elaborarea procedurilor de conformitate pe aspectele ce implică risc, care vor 
fi utilizate de angajații subdiviziunilor DCU la desfășurarea funcțiilor și responsabilităților curente. 
Procedurile vor include cel puțin următoarele domenii: 
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• cunoașterea clientului (KYC) și persoane expuse politic; la necesitate – evaluarea clientului 
(Customer Due Diligence) și măsuri de evaluare sporită (Enhanced Due Diligence); 

• prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului; 
• raportarea activităților suspecte și a cazurilor ce implică risc de conformitate, atât la nivel intern, 

cât și extern; 
• păstrarea înregistrărilor și documentelor; 
• implementarea produselor și serviciilor noi, cu evaluarea acestora până la plasarea pe piață. 

Un alt element-cheie pentru respectarea reglementărilor este implementarea de către DCU a unui model 
de evidență a reglementărilor interne, divizată în trei categorii de bază: 

• reglementări publice (Regulile DCU, procedurile DCU, comisioanele și plățile DCU, modele de 
documente pentru beneficiarii serviciilor DCU); 

• politicile DCU pentru funcțiile cheie (managementul riscului, conformitate, control intern, 
tehnologii informaționale etc.); 

• reglementări interne (, procese de activitate, regulamente interne etc.). 
 

4.5. Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 
Pe parcursul anului 2018, DCU a realizat doar operațiuni cu VMS și CBN. Toate operațiunile cu aceste 
instrumente financiare sunt realizate cu participarea BNM, Ministerului Finanțelor, băncilor și Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar. În cadrul acestor operațiuni DCU nu interacționează cu 
investitori retail sau emitenți de instrumente corporative. Ca urmare, realizarea acestor operațiuni nu a 
cerut aplicarea de către DCU a anumitor măsuri specifice ce țin de combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, precum ar fi măsurile de cunoaștere a clientului sau raportare a operațiunilor suspecte. 

La etapa ulterioară DCU urmează să efectueze operațiuni de înregistrare, evidență și decontare a valorilor 
mobiliare corporative. În contextul acestora, DCU va interacționa cu persoane fizice și persoane juridice 
private care emit sau tranzacționează instrumente financiare. Noile operațiuni vor cere aplicarea de către 
DCU a măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. 

Pentru a asigura respectarea legislației în domeniu, în 2018 DCU a petrecut mai multe întrevederi cu 
reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, și a inițiat elaborarea unor proceduri 
interne în domeniu. 

4.6. Păstrarea conturilor și înregistrarea transferurilor de proprietate 
Păstrarea conturilor și înregistrarea transferurilor de proprietate în privința instrumentelor financiare 
include elemente ale sistemelor de control intern, conformitate, management al riscului, funcțiilor TI și 
auditului intern. În baza elementelor sistemelor enunțate, DCU efectuează păstrarea conturilor și 
înregistrarea transferurilor de proprietate asupra instrumentelor financiare cu respectarea unor cerințe 
avansate de securitate și asigurare a integrității datelor. 

4.7. Managementul riscurilor la care este expus DCU 
Depozitarul central unic al valorilor mobiliare este o instituție de importanță sistemică pentru piața 
financiară din Moldova. Este elementul principal al infrastructurii post-tranzacționare de valori mobiliare, 
fiind unica entitate care oferă servicii de depozitare, evidență și decontare a valorilor mobiliare. 
Organizarea unui sistem eficient de management al riscurilor este una dintre prioritățile fundamentale ale 
DCU pentru activitatea sa de zi cu zi, dar și pentru strategia de dezvoltare pe termen lung. 

DCU a creat condiții de maximă siguranță și securitate, compatibile cu cele mai înalte standarde și practici, 
pentru a asigura protejarea activelor clienților, înscrise în conturile și registrele sale. 

DCU dispune de o structură clară de guvernare, formată din organe de conducere și control. Fiecare organ 
are un statut și rol bine definit, cu funcții și responsabilități prestabilite, și proceduri care le va asigura 
buna funcționare. Membrii organelor de conducere corespund standardelor înalte de calificare și integritate. 

DCU a dezvoltat un cadru intern de reglementare complet, coerent și bine structurat. Acest cadru de 
reglementare include proceduri și reguli pentru orice aspecte relevante referitoare la managementul riscului 
și este permanent evaluat și actualizat pentru a corespunde necesităților DCU și cerințelor pieței și 
participanților DCU. 
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DCU atrage personal de înaltă calificare și integritate, stabilește cu exactitate funcțiile și responsabilitățile 
fiecărui angajat, exclude suprapunerile de activități sau neacoperirea unor funcții, precum și a implementat 
proceduri clare de înlocuire a angajaților care lipsesc, astfel încât să fie acoperite funcțiile și operațiunile  
de bază ale DCU. 

4.8. Organizarea procesului de achiziții 
Reglementarea procesului de achiziții 

Procesul de achiziții a DCU s-a definit odată cu aprobarea de către CE DCU a Procedurilor de organizare a 
achizițiilor (HCE DCU nr.17 din 6 iulie 2018). Scopul principal al procedurii este să asigure gestionarea 
eficientă și transparentă a procesului de achiziție în cadrul DCU, inclusiv planificarea acestora.  

Conform prevederilor procedurii, pentru efectuarea achizițiilor este creat un grup de lucru ce are stabilite 
responsabilități de aplicare a principiilor de bază în procesul de achiziție, și anume: libera concurență, 
utilizarea eficientă a fondurilor, transparență, tratamentul egal, confidențialitate. În rezultatul întrunirii 
grupului de lucru pentru achiziții, din perspectiva principiului concurenții, au fost identificate cele mai 
competitive oferte. Aplicarea procedurilor au permis o potențială economie pentru bugetul DCU de cca. 200 
mii lei (diferența dintre prețul maximal conform ofertei inițiale și prețul ofertantului câștigător). Cele mai 
semnificative achiziții efectuate în 2018 au inclus servicii de locațiune, servicii informatice și echipamente.  
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