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1. Sumar executiv 

DCU în 2019 

Pe parcursul anului DCU și-a realizat funcțiile în calitate de depozitar central 
și infrastructură a pieței financiare. A fost asigurată înregistrarea, evidența și 
decontarea în siguranță a valorilor mobiliare; au fost executate operațiuni 
corporative și oferite servicii auxiliare pentru instituții financiare, emitenți, 
deținători de valori mobiliare și autoritățile publice. 

Alături de operațiunile cu valori mobiliare de stat și instrumentele BNM, 
demarate la mijlocul anului 2018, în 2019 DCU și-a extins semnificativ arealul 
de activitate, odată cu lansarea operațiunilor cu valori mobiliare corporative. 
Pentru tranzacțiile bursiere cu VMC, s-a reușit implementarea mecanismului 
DvP2, care asigură decontarea netă a mijloacelor bănești. 

La prima etapă a fost păstrată perioada de decontare T+3, aplicată anterior 
pentru tranzacțiile bursiere. Ulterior, din septembrie 2019, DCU a introdus 
perioada de decontare T+2, ajustată la cerințele de decontare aplicate în 
statele membre ale UE. 

Decontarea tranzacțiilor cu VM a fost efectuată de DCU în condiții de 
siguranță, eficiență și cu respectarea datei preconizate pentru decontare. 
Toate operațiunile de decontare au fost finalizate cu succes, nefiind 
înregistrate situații în care părțile tranzacției nu ar fi deținut la data 
decontării mijloace bănești sau instrumente financiare. 

Au fost inițiate noi proiecte de extindere și dezvoltare a serviciilor oferite de 
DCU, pentru a lărgi a spectrului facilităților oferite participanților la piața 
financiară. Unul din proiectele cheie ține de implementarea mecanismului 
DvP2 pentru VMS, care va permite decontarea netă a acestor instrumente. 

 

Cadrul intern de activitate al DCU 

În 2019 DCU a continuat să-și dezvolte cadrul intern și mecanismele de 
activitate. În acest sens au fost perfecționate sistemele de reglementare 
și conformitate, control intern, asigurare a securității și continuității, 
măsurile anti-fraudă, de prevenire și combatere a spălării banilor. 

Pentru definirea modelului de activitate al DCU, au fost elaborate și 
aprobate Regulile DCU și comisioanele aplicate pentru DCU în redacție 
nouă. Noile reglementări îmbunătățesc cadrul de activitate al DCU și 
instituie prevederi noi referitoare la operațiunile VMC. În noile reguli 
sunt stabilite mecanisme de gestionare  a riscurilor în caz de 
nedecontare a tranzacțiilor, condițiile aplicării conturilor omnibus și de 
registru, înregistrarea în custodie și alte prevederi care extind 
operațiunile și instrumentele oferite de DCU participanților pieței. 

Pentru fortificarea cadrului de control intern, în 2019 au fost elaborate 
și puse în aplicare 12 proceduri interne, care definesc exact atribuțiile 
colaboratorilor DCU la efectuarea operațiunilor cu VM. Au fost instituite 
instrumente de asigurare a securității și continuității serviciilor TI ale 
DCU, în particular, a Sistemului DCU. 

Sunt implementate instrumente de conformitate, inclusiv cerințe 
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, măsuri care asigură păstrarea și integritatea 
înregistrărilor. În cadrul DCU este creată și menținută o structură clară 
de guvernare și de organizare a activității, cu funcții și responsabilități 
bine definite, transparente și coerente. 
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Operațiuni cu VMS și instrumentele BNM 

În anul de referință, DCU a realizat înregistrări și, respectiv, alocări de coduri ISIN pentru un număr 
total de 178 de VMS și CBN, și a efectuat răscumpărări a 171 valori mobiliare. A fost asigurată 
decontarea tuturor operațiunilor realizate de BNM în cadrul operațiunilor de piață monetară, 
precum și a tranzacțiilor pe piața secundară efectuate de către participanții DCU și clienții acestora. 

În perioada de raportare în Sistemul DCU au fost executate 6382 ordine de transfer pentru 
decontarea tranzacțiilor cu VMS și CBN. Toate tranzacțiile au fost decontate pe bază brută. În ce 
privește valoarea tranzacțiilor decontate, suma pentru perioadă a totalizat peste 315,6 miliarde lei. 

Lansarea operațiunilor cu valori mobiliare corporative 

Începând cu mai 2019, DCU a lansat operațiuni cu VMC. Inițierea operațiunilor cu instrumente 
financiare corporative a inclus un complex de măsuri de pregătire din partea DCU. Una din 
activitățile de bază în acest sens a fost actualizarea și extinderea funcțiilor operaționale ale 
Sistemului DCU, pentru a permite înregistrarea, evidența și decontarea VMC. Concomitent, DCU a 
instituit conexiuni cu bursa de valori și instituții financiare nebancare care efectuează operațiuni cu 
valori mobiliare. 

În vederea executării cerințelor legii, în 2019 DCU a recepționat 81 de registre a deținătorilor de 
valori mobiliare și a informațiilor adiacente de la societățile de registru și de la entitatea care 
anterior efectua decontarea tranzacțiilor încheiate la bursa de valori. Ca urmare a măsurilor 
întreprinse de DCU, transferul registrelor a fost efectuat în termenii stabiliți de legislație s-a 
asigurat integritatea datelor, buna funcționare a entităților care activează pe piața de capital și 
continuitatea tranzacțiilor cu VMC. 

De la lansarea operațiunilor cu valori mobiliare corporative, DCU oferă întreg spectru de servicii, 
inclusiv decontarea tranzacțiilor bursiere, decontarea tranzacțiilor încheiate în afara bursei, 
înregistrarea valorilor mobiliare, crearea și eliberarea listelor acționarilor, extraselor din cont și 
rapoartelor privind operațiunile cu valori mobiliare corporative. 

Exercițiul financiar în 2019 

În 2019 DCU a obținut rezultate financiare pozitive. Veniturile totale au constituit 10,9 mln. lei, 
cheltuielile totale s-au cifrat la 7,8 mln. lei, iar profitul net este de 2,85 mln. lei. 

2019 2018 
Venituri 10 616 233 2 901 465 
Venituri financiare - venituri din dobânzi 279 466 3 853 
Total venituri 10 895 699 2 905 318 

Cheltuieli cu personalul 5 248 728 2 433 565 
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea 655 110 119 247 
Cheltuieli cu servicii informaționale, consultanță, audit 1 612 644 839 405 
Alte cheltuieli operaționale 271 188 253 129 
Total cheltuieli 7 787 670 3 645 346 

Alte câștiguri și pierderi 6 472 2 501 

PROFIT PÂNĂ LA IMPOZITARE 3 114 501 (737 527) 

Cheltuieli privind impozitul pe profit 263 400 (6 534) 

PROFITUL/(PIERDEREA) NET/(Ă) 2 851 101 (730 993) 

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL EXERCIȚIULUI 2 851 101 (730 993) 
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2. Activitatea 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, inclusiv aprobarea Regulilor DCU și comisioanelor pentru servicii. 

Componența CS DCU 

Structura CS DCU este stabilită de art.10 din Legea nr.234/2016 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 BVM. 

La adunarea generală a acționarilor DCU din 21 iunie 2019 au fost numiți următorii membri ai CS DCU: 

1. Victor ȘUȘU, 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. Valeria KUZNEȚOVA, 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 să fie reales în 2020. 

Ședințele CS DCU 

În 2019 au fost desfășurate 13 ședințe ale CS DCU, după cum urmează. 
 

Numărul și data ședinței CS DCU Forma Mod de desfășurare Număr de chestiuni 
examinate 

Nr. 1 din 1 februarie 2019 Ordinară Cu prezență 3 
Nr. 2 din 1 martie 2019 Ordinară Cu prezență 3 
Nr. 3 din 29 martie 2019 Ordinară Cu prezență 3 
Nr. 4 din 11 aprilie 2019 Extraordinară Mixtă 4 
Nr. 5 din 19 aprilie 2019 Extraordinară Corespondență 1 
Nr. 6 din 25 aprilie 2019 Extraordinară Corespondență 3 
Nr. 7 din 15 mai 2019 Ordinară Mixtă 4 
Nr. 8 din 6 iunie 2019 Extraordinară Cu prezență 2 
Nr. 9 din 19 august 2019 Extraordinară Corespondență 1 
Nr. 10 din 10 septembrie 2019 Ordinară Mixtă 4 
Nr. 11 din 4 octombrie 2019 Ordinară Mixtă 6 
Nr. 12 din 9 decembrie 2019 Ordinară Mixtă 7 
Nr. 13 din 30 decembrie 2019 Ordinară Mixtă 4 

 
Chestiuni examinate de CS DCU 

În cadrul ședințelor sale, CS DCU a examinat 45 de chestiuni și aprobat 42 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. 
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3. Guvernarea DCU 

3.1. Organigrama și structura funcțională 
Organigrama DCU, funcțiile subdiviziunilor structurale și efectivul-limită ale DCU sunt stabilite de CS DCU, 
în baza art.4 alin.(1) lit.a) din Regulamentul CS DCU. Prin Hotărârea CS DCU nr.41/2019 au fost operate 
modificări la Organigrama DCU, funcțiile subdiviziunilor structurale și efectivul-limită. 

Conform situației la finele anului 2019, DCU avea următoare organigramă: 

 
 
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 ordinele directorului DCU nr.49/2019 și nr.79/2019, au fost operate modificări la atribuțiile 
membrilor CE DCU și ale activităților coordonate de aceștia, conform cărora: 

• 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 VMC, 
inclusiv interacțiunea cu participanții la DCU pe aspecte ce țin de VMC, organizarea conturilor și 
decontărilor cu VMC, operațiuni și relații corporative cu VMC; 

• directorul adjunct II este responsabil de gestionarea activităților ce țin de operațiunile cu VMS și 
CBN, inclusiv interacțiunea cu participanții la DCU pe aspecte ce țin de VMS și CBN, organizarea 
conturilor și decontărilor cu VMS și CBN, operațiuni și relații corporative cu VMS și CBN. 
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3.2. Adunarea generală a acționarilor 
Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al DCU, care deține atribuții specifice 
acestui organ de conducere, conform Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Legii 234/2016 cu 
privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. În anul 2019 au fost desfășurate două adunări 
generale ale acționarilor: 

• adunarea generală extraordinară din 25 ianuarie 2019 la care au fost examinate chestiuni privind 
confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului extern anual, stabilirea cuantumului 
plății pentru serviciile de audit, schimbarea sediului și modificarea Statutului; 

• adunarea generală ordinară din 21 iunie 2019 la care au fost examinate chestiuni privind aprobarea 
dării de seamă a CS DCU, examinarea dării de seamă financiare anuale, aprobarea normativelor de 
repartizare a profitului net, încheierea tranzacției de proporție, numirea membrilor și președintelui 
CS DCU și aprobarea cuantumului retribuției muncii acestora. 

3.3. 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. 

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. 

Componența CE DCU nu a fost modificată pe parcursul anului 2019, menținându-se componența desemnată 
la adunarea de constituire a DCU din 29 martie 2018: 

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

Activitatea CE DCU în anul 2019 

Pe parcursul anului 2019, CE DCU a desfășurat 15 ședințe, după cum urmează: 
 

Numărul și data ședinței CS DCU Forma Mod de 
desfășurare 

Număr de chestiuni 
examinate 

Nr. 1 din 21 ianuarie 2019 Ordinară Cu prezență 1 
Nr. 2 din 15 februarie 2019 Ordinară Cu prezență 4 
Nr. 3 din 28 martie 2019 Ordinară Cu prezență 4 
Nr. 4 din 25 aprilie 2019 Ordinară Cu prezență 5 
Nr. 5 din 2 mai 2019 Ordinară Cu prezență 3 
Nr. 6 din 8 mai 2019 Ordinară Cu prezență 1 
Nr. 7 din 5 iunie 2019 Ordinară Cu prezența 2 
Nr. 8 din 19 iulie 2019 Ordinară Cu prezență 1 
Nr. 9 din 17 august 2019 Ordinară Cu prezență 1 
Nr. 10 din 13 septembrie 2019 Ordinară Cu prezență 1 
Nr. 11 din 25 septembrie 2019 Ordinară Cu prezență 2 
Nr. 12 din 31 octombrie 2019 Ordinară Cu prezență 1 
Nr. 13 din 29 noiembrie 2019 Ordinară Cu prezență 1 
Nr. 14 din 26 decembrie 2019 Ordinară Cu prezență 1 
Nr. 15 din 31 decembrie 2019 Ordinară Cu prezență 1 

 
Chestiuni examinate de CE DCU 

În anul de referință CE DCU a examinat 29 de chestiuni și aprobate 26 decizii. Deciziile aprobate de CE DCU 
țin, în particular, de următoarele aspecte: 

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

4.1. Conturi de valori mobiliare 
Conform situației la 31 decembrie 2019, în Sistemul DCU au fost înregistrate 52 979 conturi de valori 
mobiliare. 

Peste 52 mii conturi de VM au fost deschise în procesul de migrare a datelor din registrele deținătorilor de 
valori mobiliare de la societățile de registru la DCU. 

4.2. Înregistrarea valorilor mobiliare și emitentului 
Înregistrarea VMS și CBN 

Pe parcursul anului 2019 în Sistemul DCU s-au realizat înregistrări și, respectiv, alocări de coduri ISIN pentru 
un număr total de 178 de VMS și CBN. 

Tipul instrumentului financiar Număr de instrumente (ISIN), unități 
 Trim.I și II Trim.III Trim.IV TOTAL 2019 

CBN 26 13 13 52 
BT 37 18 18 73 
OS cu rata fixă 28 6 7 41 
OS cu rata flotantă 6 3 3 12 
TOTAL 97 40 41 178 

 

Totodată, în perioada menționată s-a efectuat răscumpărarea a 171 de titluri de creanță, la scadență 
acestora: 

Tipul instrumentului financiar Număr de instrumente (ISIN), unități 
 Trim.I și II Trim.III Trim.IV TOTAL 2019 

CBN 26 13 13 52 
BT 56 18 18 92 
OS cu rata fixă 6 3 6 15 
OS cu rata flotantă 6 3 3 12 
TOTAL 94 37 40 171 

 

Înregistrarea VMC 

Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN 

Pe parcursul anului 2019, DCU a înregistrat 502 instrumente corporative emise anterior. Din numărul total 
al acestora, 81 instrumente (ISIN) au fost înregistrate ca urmare a transferului registrului deținătorilor de 
valori mobiliare de la societățile de registru către DCU, iar 421 instrumente au fost înscrise ca urmare a 
procedurii de înregistrare în custodie. Pentru instrumentele înregistrate în Sistemul DCU au fost menținute 
codurile ISIN alocate anterior. 

Înregistrarea VMC 

DCU a efectuat 6 operațiuni de înregistrare a VMC, în volum total de 10 964 039,00 lei. 

Anularea VMC 

DCU a efectuat 4 operațiuni de anulare a VMC în volum de 1 464 039,00 lei. 

Înregistrarea emitenților în Sistemul DCU 

Conform situației la 31 decembrie 2019, în Sistemul DCU erau înregistrați următorii emitenți de VM:  

Emitenți înregistrați în Sistemul DCU Număr de emitenți, unități 
Banca Națională a Moldovei 1 
Ministerul Finanțelor 1 
Societăți pe acțiuni 81 
TOTAL 83 

 
Cele 81 societăți pe acțiuni au fost înregistrate ca urmare a procesului de migrare a datelor din registrele 
deținătorilor de valori mobiliare de la registratorii independenți la DCU. 
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4.3. Decontarea valorilor mobiliare 
Operațiunile de decontare au fost efectuate de DCU în condiții de siguranță, eficiență și cu respectarea 
datei stabilite pentru decontare. Toate operațiunile de decontare au fost finalizate cu succes, nefiind 
înregistrate situații în care părțile tranzacției nu au deținut, la data preconizată pentru decontare, mijloace 
bănești sau instrumente financiare. Ca urmare, nu au fost înregistrate cazuri care ar impune aplicarea 
măsurilor specifice de gestionare a situațiilor de nedecontare a tranzacțiilor. 

Decontări VMS și CBN 

În 2019, în Sistemul DCU au fost executate 6382 ordine de transfer a VMS și CBN. Toate tranzacțiile au fost 
decontate pe bază brută. În ce privește valoarea tranzacțiilor decontate în perioadă analizată, aceasta a 
constituit circa 315,59 miliarde lei. 
 
Tipul operațiunii decontate Volumul decontării, lei 
Plasare VMS 11 782 512 900,00 
Plasare CBN 142 969 885 000,00 
Răscumpărare VMS și CBN, plata cupoanelor VMS 156 357 862 506,15 
Tranzacții pe piața secundară 876 358 100,00 
Operațiuni REPO/reverse REPO 701 040 729,00 
Plasamente în contul ILF 793 276 300,00 
Facilități permanente credite overnight 2 110 427 972,61 
TOTAL 315 591 363 507,76 

 
Decontarea tranzacțiilor bursiere 

În perioada de raportare, de către DCU au fost decontate 178 tranzacții încheiate la BVM, în valoare de 1,7 
miliarde lei. Tranzacțiile au fost decontate conform mecanismului DvP2, la data preconizată pentru 
decontare T+3, iar începând cu 1 septembrie 2019 – la T+2. 

Toate ordinele de transfer, inițiate în Sistemul DCU în vederea executării tranzacțiilor bursiere, au fost 
decontate cu succes. 

Tipul operațiunii decontate Număr, un. Volum, lei  Ponderea în total, % 
Tranzacții încheiate pe PR 169 1 695 931 335,45 99,75% 
Tranzacții încheiate în cadrul MTF 9 4 172 642,50 0,25% 
TOTAL 178 1 700 103 977,95 100 % 

 

Decontarea tranzacțiilor OTC cu VMC 

Tranzacții OTC efectuate prin intermediul Participanților la DCU 

Prin Sistemul DCU au fost decontate 35 tranzacții OTC cu VMC, efectuate prin intermediul participanților la 
DCU. Volum total al tranzacțiilor a constituit 464 312,20 lei, după cum urmează: 

Tipul operațiunii decontate Număr, un. Volum, lei  Ponderea în total, % 
Moștenire 2 N/A N/A 
Vânzare-cumpărare OTC 33 464 312,20 100% 
Total 35  464 312,20 100 % 

 
Tranzacții OTC efectuate prin intermediul DCU 

DCU a înregistrat și decontat 74 tranzacții OTC cu VMC, în volum total de 8,0 milioane lei, după cum 
urmează: 

Tipul operațiunii decontate Număr, un. Volum, lei  Ponderea în total, % 
Moștenire 27 161 520,00 2,02% 
Donație grad 1 și 2 soți rude 18 398 180,00 4,98% 
Donație grad 3 fără rude 7 5 245,00 0,07% 
Vânzare-cumpărare OTC 19 912 50,00 11,40% 
Succesiune 1 6 462 996,60 80,75% 
Executare hot. inst. de judecată 2 63 000,00 0,78% 
Total 74 8 003 446,60 100,00 % 

 

Funcțiile de front-office au fost realizate de colaboratorii DCU, care au interacționat cu părțile tranzacției, 
oferit suportul consultativ, completat și colectat documentația necesară. 
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Asigurarea/maximizarea decontărilor 

Având în vedere profilul de activitate al DCU și unul din obiectivele principale, care constă în 
asigurarea/maximizarea decontărilor, DCU a prevăzut un cadru intern privind cazurile de nedecontare. 

În acest sens, au fost stabilite următoarele norme pentru asigurarea/maximizarea decontărilor: 

• art.67 din Regulile DCU stabilesc măsurile care urmează a fi aplicate de DCU și participanții la DCU 
pentru a preveni cazurile de neexecutare decontărilor; 

• art.70 și 71 din Regulile DCU stabilesc măsurile care urmează a fi aplicate în cazurile de neexecutare 
a decontărilor; 

• art.72 din Regulile DCU stabilesc penalitățile care urmează a fi aplicate participanților în caz de 
neexecutare a decontărilor pentru operațiunile efectuate în Sistemul DCU. 

4.4. Alte operațiuni 
Suplimentar, au fost prestate următoarele servicii: 

Tipul operațiunii Număr, un. 
Înregistrarea/retragerea în/din custodie a VMC a căror registre 
nu au fost transferate către DCU 

492 operațiuni 

Transferul VMC în/din administrarea participantului DCU 243 operațiuni 
Eliberarea extraselor din contul de valori mobiliare 511 extrase 
Eliberarea rapoartelor privind operațiunile efectuate în cont 7 rapoarte 
Eliberarea listelor acționarilor(cu informarea ulterioară a 
emitentului despre modificarea listei, cu 3 zile înainte de AGA) 

61 liste 

Expedierea scrisorilor de înștiințare a acționarilor 7873 înștiințări 
Actualizarea informațiilor aferente investitorilor (deținătorilor 
de valori mobiliare): adresă, date de identificare, 
nume/prenume, etc. 

la solicitarea investitorilor sau 
reprezentanților acestora 

4.5. Lansarea operațiunilor cu valori mobiliare corporative 
Începând cu 1 mai 2019, DCU a inițiat operațiuni de înregistrare, evidență și decontare a valorilor mobiliare 
corporative. Lansarea operațiunilor cu instrumente corporative, a inclus un set amplu de activități de 
pregătire și, ulterior, activități post-lansare, care au avut menirea de a asigura buna funcționare a 
infrastructurii DCU și continuității serviciilor pe piața de capital. 

Transferului datelor de la SR și DNVM către DCU 

Procesul de transfer a registrelor deținătorilor de valori mobiliare a derulat în 2 etape: 

• I etapă a implicat transferul a 25 registre a băncilor și companiilor de asigurări în perioada 
12.04.2019 – 25.04.2019; 

• a II-a etapă a implicat transferul a 56 registre a deținătorilor de valori mobiliare admise în cadrul 
pieței reglementate și MTF în perioada 18.10.2019 – 13.12.2019. 

Pentru a asigura transferul registrelor deținătorilor de valori mobiliare de la SR și a informațiilor de la DNVM 
către DCU conform termenelor stabilite/agreate, DCU a realizat următoarele activități: 

• analiza structurii și formatului fișierelor electronice pentru modelarea scripturilor de migrare a 
informațiilor în Sistemul DCU.  

• stabilirea programului de transmitere a registrelor.  
• testarea procesului de migrare a informațiilor în Sistemul DCU.  
• elaborarea/aprobarea planurilor individuale de transmitere a registrelor deținătorilor de VM.  
• elaborarea cerințelor de verificare a informațiilor supuse transmiterii.  
• transferul informațiilor de la societățile de registru și DNVM către DCU.  
• migrarea informațiilor în Sistemul DCU și reconcilierea datelor importate.  
• informarea entităților implicate în procesul de transfer a registrelor VM.  

Noi participanți la DCU și instituirea conexiunilor 

În scopul lansării operațiunilor cu VMC, DCU a desfășurat ample activități de pregătire pentru atragerea 
noilor participanți, instruirea participanților și instituirea conexiunilor cu sistemele informaționale ale 
partenerilor DCU. În particular, au fost întreprinse următoarele activități: 

• desfășurarea ședințelor de lucru cu participanții la DCU, CNPF și BVM; 
• asigurarea conexiunilor necesare a participanților DCU și BVM la Sistemul DCU; 
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• mecanismul de conexiune și raportare a rezultatelor tranzacțiilor bursiere către Sistemul DCU; 
• desfășurarea instruirilor de utilizare a sistemului DCU; 
• ședințe de lucru privind rolul de agent de plată în Sistemul DCU; 
• evaluarea solicitanților și aprobarea calității de participant la DCU. 

4.6. Rapoarte 
Pe parcursul perioadei gestionare, au fost expediate un număr extins de rapoarte privind operațiunile 
efectuate de DCU și deținerile de valori mobiliare, inclusiv rapoarte expediate emitenților de VM, 
participanților la DCU, autorităților publice și deținătorilor de VM. 

4.7. Comisioane pentru serviciile DCU 
Pe parcursul anului 2019, DCU a încasat comisioane în mărime de 10,6 mln. lei pentru serviciile prestate. 

 

 

5. Realizarea funcțiilor-cheie 

5.1. Externalizarea activităților și serviciilor 
Conform Hotărârii CS DCU nr.41/2019 a fost dispusă externalizarea serviciilor de tehnologii informaționale 
(TI), securitate informațională, audit intern și audit TI.  

5.2. Managementul riscurilor la care este expus DCU 
În vederea gestionării riscurilor la care este expus, DCU a întreprins următoarele măsuri de bază: 

• este creată și menținută o structură clară de guvernare, cu funcții și responsabilități definite (a se 
vedea capitolul 2 din prezentul raport); 

• este aplicat un cadru control intern, bazat pe proceduri interne, care definesc exact atribuțiile 
colaboratorilor DCU la efectuarea operațiunilor cu VM (a se vedea capitolul 5.2 din prezentul 
raport); 

• sunt aplicate măsuri de asigurare a securității și continuității serviciilor TI ale DCU, în particular, a 
Sistemului DCU (a se vedea capitolul 5.7 din prezentul raport); 

• este aprobat un cadru intern de reglementare complet, coerent și bine structurat, care include 
proceduri și reguli pentru orice aspecte relevante referitoare la activitatea desfășurată de DCU; 
cadrul de reglementare este revizuit periodic, pentru a corespunde necesităților DCU și cerințelor 
pieței și participanților DCU (a se vedea capitolul 5.3 din prezentul raport); 

• sunt implementate instrumente de conformitate, inclusiv cerințe privind prevenirea și combaterea 
spălării banilor și finanțării terorismului, măsuri care asigură păstrarea și integritatea înregistrărilor 
(a se vedea capitolele 5.4, 5.5, 5.6 din prezentul raport). 

5.3. Sistemul de control intern 
Sistemul de control intern este organizat și gestionat în baza Politicilor de control intern, aprobate prin 
Hotărârea CS DCU nr.11/2018. Pe parcursul anului 2019, DCU s-a axat pe implementarea Politicilor de 
control intern, în particular, pe următoarele direcții: 

• elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor pentru serviciile și activitățile de bază ale DCU; 
• implementarea mecanismului „patru ochi” pentru operațiunile critic ale DCU. 

Proceduri 

Pe parcursul anului au fost aprobate un șir de proceduri pentru diverse servicii și activități ale DCU, inclusiv 
proceduri în domeniul decontării (pentru operațiuni de vânzare, donație, succesiune, transferurile OTC 
etc.), înregistrarea participanților (obținerea calității de participant), înregistrarea deținătorilor de  valori 
mobiliare (gestionarea investitorilor) etc. 

Procedurile sunt documente aplicabile atât colaboratorilor DCU, cât și persoanelor care beneficiază de 
serviciile activitățile DCU. Procedurile stabilesc cerințele, etapele, documentația și alte aspecte de 
procedură care trebuie respectate de participanții la DCU, emitenți sau investitori la solicitarea unor 
servicii. 
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Aplicarea mecanismului „patru ochi” 

Având în vedere riscurile pe care le implică, pentru o serie de operațiuni este aplicat mecanismul „4 ochi”. 
Mecanismul implică două etape de bază: (1) inițierea operațiunii de operator; (2) verificarea și validarea 
operațiunii de autorizator. 

În 2019 mecanismul „patru ochi” a fost introdus pentru 2 operațiuni care implică risc de fraudă sau riscuri 
operaționale. 

Funcții de audit intern 

DCU este în proces de instituire a funcției de audit intern. Conform deciziei CS DCU nr.41/2019, serviciile 
de audit intern urmează a fi externalizate către o entitate specializată. În acest sens, au fost stabilite 
cerințele față de entitatea de audit intern, lansată procedura de selectare și achiziție a serviciilor de audit. 

5.4. Reglementări interne privind activitatea DCU și acte juridice 
În 2019, de către DCU a fost organizate și desfășurate următoarelor ședințe și decizii ale organelor de 
conducere ale DCU: 

• 2 adunări generale ale acționarilor, cu examinarea și aprobarea a 10 decizii ale AGA; 
• 13 ședințe ale CS DCU, cu examinarea și aprobarea a 42 decizii ale CS DCU; 
• 15 ședințe ale CE DCU, cu examinarea și aprobarea a 26 decizii ale CE DCU. 

Au fost elaborate și aprobate următoarele reglementări și acte interne ce țin de activitatea DCU: 

Reglementări: 

• Regulile DCU (redacție nouă); 
• Comisioanelor pentru serviciile prestate de DCU (redacție nouă); 
• Regulamentul privind activitatea Comitetului de utilizatori al DCU; 
• Regulamentul privind securitatea informațiilor; 
• Regulamentul privind procedurile DCU în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și 

finanțării terorismului. 

Politici: 

• Politicile investiționale ale DCU; 
• Politicile contabile ale DCU pe anul 2019. 

5.5. Respectarea reglementărilor prin intermediul funcțiilor de conformitate 
Conform Politicilor de conformitate, sistemul de management al conformității trebuie să asigure o distincție 
clară a funcțiilor și atribuțiilor în cadrul DCU. Suplimentar, la nivel individual, fiecare colaborator al DCU 
trebuie să manifeste un comportament compatibil cu legislația în vigoare și reglementările DCU, precum și 
cu standarde înalte de etică și profesionalism. 

În 2019 au fost realizate un șir de activități care au avut ca scop crearea unui cadru intern pentru funcțiile 
de conformitate și atingerea obiectivelor stabilite de Politicile de conformitate. În această privință pot fi 
remarcate următoarele: 

• prin ordinul directorului DCU, au fost stabilite și delimitate atribuțiile și responsabilitățile membrilor 
CE DCU; 

• a fost pus în aplicare Regulamentul intern al DCU, care stabilește drepturile, obligațiile și 
responsabilitățile tuturor angajaților DCU; atribuțiile și responsabilitățile individuale ale fiecărui 
colaborator sunt stabilite în fișa postului, iar cele ce țin de operațiunile cu VM – în procedurile 
interne; 

• odată cu aprobarea Codului de conduită al salariaților DCU, au fost stabilite de criteriile de 
comportament etic și profesional pentru angajații DCU; 

• pentru a asigura examinarea eficientă și operativă a petițiilor recepționate de DCU, au fost pus în 
aplicare Proceduri de soluționare a reclamațiilor; 

• au fost introduse mecanisme care asigură păstrarea înregistrărilor și documentelor interne (ordine, 
contracte, documente de intrare și de ieșire). 

5.6. Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 
În domeniul combaterii și finanțării terorismului, pe parcursul anului 2019, au fost realizate următoarele 
activități: 
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• instituirea cadrului normativ intern în domeniul AML; 
• aprobarea documentației model în domeniul AML; 
• desemnarea persoanei responsabile de AML; 
• efectuarea unei evaluări interne a riscurilor AML. 

Toate decontările pentru operațiunile OTC, efectuate nemijlocit de către DCU, sunt efectuate după 
aplicarea măsurilor de identificare a clientului și evaluarea tranzacției din punct de vedere a riscurilor ce 
țin de spălarea banilor. Tranzacțiile suspecte și cele care depășesc limitele stabilite de legislație sunt 
raportate conform legislației. 

5.7. Păstrarea conturilor și înregistrarea transferurilor de proprietate 
DCU utilizează un sistem unitar al conturilor – toate conturile deschise în contextul operațiunilor cu VM, 
atât conturile de VM, cât și conturile tehnice, sunt create în cadrul Sistemului DCU. Conturile sunt create 
în formă electronică și sunt identificate printr-un cod unic. 

Conturile deschise de DCU sunt uninominale – un cont poate fi deținut de o singură persoană. Pe un cont pot 
fi înregistrate unul sau mai multe instrumente (ISIN), deținute de o persoană. Transferurile de proprietate 
asupra VM sunt înregistrate în Sistemul DCU în modul stabilit de legislație și Regulile DCU. 

Cerințele aplicate de colaboratorii DCU și, după caz, de participanții la DCU la efectuarea transferului de 
proprietate sunt stabilite de Regulile DCU și un șir de reglementări interne. 

 

5.8. Asigurarea securității și continuității 
Pentru serviciile TI ale DCU sunt asigurate mecanisme de reziliență și recuperare, care asigurată 
continuitatea activității operaționale a DCU. Sunt aplicate proceduri de gestionare operativă a incidentelor 
și asigurare a continuității. 

Pentru a asigura continuitatea, în cadrul DCU sunt aplicați indicatori de performanță, care asigură 
restabilirea sistemelor informaționale în termeni proximi.  

5.9. Cadrul intern de gestionare a reclamațiilor 
DCU dispune de proceduri interne de examinare și soluționare a reclamațiilor, aprobate prin Hotărârea CE 
DCU nr.31/2018. Sumarul Procedurilor de soluționare a reclamațiilor este publicat pe pagina web a DCU. 

Pe pagina web sunt create secțiuni (https://www.dcu.md/ro/despre-dcu/contactati-dcu) care conțin 
informații referitoare la modalitatea de depunere a reclamațiilor și datele de contact ale DCU la care pot 
fi depuse reclamații scrise (email sau telefon). 

DCU oferă o adresă electronică (fraude@dcu.md) la care pot fi expediate reclamații sau prezentate 
informații despre încălcările comise de colaboratorii DCU. 

Pe parcursul 2019, în adresa DCU nu au fost depuse plângeri sau reclamații. 

5.10. Dezvoltarea sistemelor informaționale ale DCU 
Pe parcursul anului 2019, au fost inițiate diverse activități de dezvoltare a sistemelor informaționale ale 
DCU. Între cele mai importante activități, pot fi remarcate următoarele: 

• au fost optimizate diferite servicii în cadrul Sistemului DCU, care vor permite pe viitor o mai bună 
gestionare a operațiunilor cu valori mobiliare; 

• a fost implementat un sistem de management al documentelor interne; 
• au fost instituie noi conexiuni cu SAPI. 

 

  

https://www.dcu.md/ro/despre-dcu/contactati-dcu
mailto:fraude@dcu.md


 

15 din 15 

PUBLIC 

6. Activități publice și de promovare 

6.1. Evenimentul de lansare a DCU 
Pe data de 21 mai 2019, BNM și DCU, în parteneriat cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID) și Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare, au organizat un eveniment, care 
a avut drept scop lansarea oficială în spațiul public a activității DCU. 

În cadrul evenimentului, au fost prezentate obiectivele, misiunea și modelul de activitate ale DCU. De 
asemenea, s-a discutat despre serviciile pe care le oferă DCU instituțiilor financiare bancare și nebancare, 
emitenților de instrumente financiare, precum și investitorilor autohtoni și străini.  

La eveniment au participat conducerea BNM, directori de departamente și șefi de direcții din cadrul BNM, 
conducerea misiunii USAID în Republica Moldova și a altor reprezentanțe ale organizațiilor internaționale, 
conducerea și reprezentanți ai Corpului de Voluntariat pentru Servicii Financiare, reprezentanți ai 
instituțiilor publice de specialitate  din țară, președinți ai băncilor licențiate etc. 

6.2. Pagina web a DCU 
În luna august 2019, a fost lansată pagina web a DCU. S-a optat pentru un format laconic, dar informativ, 
orientat spre cele trei categorii de beneficiari ai serviciilor DCU – investitori, participanți la DCU, emitenți 
de VM. 

 
 
Pagina web a fost conceput ca o sursă de informare clară, transparentă și comprehensibilă. Structura și 
conținutul paginii web a DCU sunt stabilite în așa mod, încât să ofere solicitanților informații detaliate și 
exacte despre serviciile DCU – etapele obținerii serviciului, modele de documente aplicate, comisioane, 
cerințe. Beneficiarii pot afla rapid și cu efort minim cum se poate obține un extras, cum se face o 
operațiune, ce trebuie să facă ca să primească lista acționarilor, despre decontarea operațiunilor, cum se 
poate de devenit participant DCU și alte informații utile. 

6.3. Parteneriatul de colaborare cu ASEM 
La 18 septembrie 2019, DCU a semnat acord de parteneriat și colaborare cu Academia de Studii Economice 
a Moldovei. 

Părțile își propun să coopereze în vederea organizării diferitor activități științifice în scopul schimbului 
reciproc de cunoștințe pentru o pregătire eficientă a specialiștilor din domeniul serviciilor financiare din 
aria de activitate a DCU. 

În contextul acordului de colaborare, ASEM și DCU vor organiza stagii de practică, sesiuni de instruire și 
documentare, seminare și studii. Aceste activități urmează a fi desfășurate atât pentru studenții și cadrele 
didactice ale ASEM, cât și pentru colaboratorii DCU, reprezentanții participanților la DCU și emitenții de 
valori mobiliare înregistrați de DCU. 
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