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misiunea, viziunea și 
valorile fundamentale ale DCU 

misiune 
Furnizarea serviciilor de calitate investitorilor, emitenților de 
instrumente financiare și  participanților la piața de capital, 
aplicând tehnologii inovative și standarde internaționale pentru a 
oferi o experiență excelentă în mod inovativ, flexibil și responsabil. 
Păstrarea în siguranță a valorilor mobiliare, decontarea 
automatizată a tranzacțiilor cu valori mobiliare și infrastructura 
modernă, de care dispune DCU, contribuie la menținerea 
stabilității pe piața financiară din Republica Moldova. 

viziune 
Menține statutul unei organizații cu cea mai înaltă credibilitate și 
integritate, oferind servicii de cea mai înaltă calitate, astfel, 
contribuind la dezvoltarea pieței de capital naționale și integrare 
internațională.  

valori fundamentale 

integritate respectarea standardelor morale și de etică in 
furnizarea serviciilor 

transparență desfășurarea activității si prestarea serviciilor în 
mod transparent 

securitate furnizarea serviciilor în condiții de siguranță, 
eficiență și în timp util  

excelenta efort continuu de a atinge calitate superioară și 
eminentă serviciilor prestate 

imparțialitate tratament imparțial și echitabil pentru toți 
participanții pieței financiare 

PUBLIC 
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Abrevieri 

AML prevenirea și combaterea spălării banilor 

BNM Banca Națională a Moldovei 

BVM Bursa de Valori a Moldovei 

CBN certificate ale BNM 

CE DCU Comitetul executiv al DCU 

CMA CMA Small Systems AB 

CNPF Comisia Națională a pieței Financiară 

CS DCU Consiliul de supraveghere al DCU 

DCU Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

DvF livrare fără plată 

DvP livrare contra plată 

MTF sistem multilateral de tranzacționare 

OTC în afara pieței reglementate și MTF 

PR piața reglementată 

TI tehnologii informaționale 

VMC valori mobiliare corporative 

VMS valori mobiliare de stat 
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1. Sumar executiv 

Depozitarul Central Unic în 2020 

În anul 2020 DCU a continuat să-și îndeplinească funcțiile în calitate de depozitar central, oferind o gamă 
largă de servicii cu instrumente financiare, rămânând o componentă esențială în sistemul financiar și 
asigurând o arhitectură post-tranzacționare eficientă, sigură și modernă. 

Dezvoltarea continuă a Sistemului DCU și oferirea unor noi facilități la efectuarea operațiunilor cu valori 
mobiliare este o prioritate în activității. Depozitarul central unic a continuat și în anul 2020 seria proiectelor 
care inovează, adaptează și satisfac necesitățile de dezvoltare a pieței financiare. 

În acest sens au fost inițiate noi proiecte de extindere și dezvoltare a serviciilor oferite de DCU:  

• implementarea unui nou mecanism de alocare a codului ISIN 
• implementarea mecanismului DvP2 pentru VMS; 
• implementarea apelului în marjă în Sistemul DCU; 
• implementarea licitațiilor de răscumpărare anticipată a VMS (buy-back); 
• optimizarea mecanismului de procurare a VMS pe piața primară. 

Cadrul intern de activitate al DCU 

În anul 2020 DCU a continuat să-și dezvolte cadrul și mecanismele de activitate. În acest sens au fost 
perfecționate sistemele de reglementare și conformitate, control intern, asigurare a securității 
informaționale și conformității. 

Pentru fortificarea cadrului de control intern, în 2020 au fost elaborate și aprobate 6 noi proceduri interne. 
Au fost operate completări și modificări la regulamentele interne. Totodată, în scopul analizei situației 
interne și identificării deficiențelor existente, au fost efectuate evaluări interne în domeniul conformității, 
cadrului de raportare al DCU, utilizatorilor și conturilor de acces în sistemele informaționale DCU. 

Operațiuni cu VMS și instrumente BNM 

În anul 2020, DCU a realizat înregistrări și alocări de coduri ISIN pentru un număr total de 168 valori mobiliare 
de stat și certificate BNM, răscumpărări a 165 valori mobiliare. A fost asigurată decontarea tuturor 
operațiunilor realizate de BNM, 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 6 526 ordine de transfer pentru decontarea 
tranzacțiilor cu VMS și CBN, în valoare de cca.353 miliarde lei. 

Operațiuni cu VMC și transferul de registre a deținătorilor de valori mobiliare 

În anul 2020 au fost decontate 286 tranzacții, încheiate la BVM, în valoare de 97,8 milioane lei. 

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au efectuat 2 operațiuni de restructurare a emisiunii de valori mobiliare 
în volum de 4 066 188 un. și 1 operațiune de anulare a VM - 526 870 un. 

Totodată, în perioada de raportare DCU  a efectuat  transferul registrelor deținătorilor de valori mobiliare de 
la societățile de registru către DCU. În conformitate cu cerințele legislative și programele aprobate, în 
perioada trimestrului IV, 2020 a fost realizat transferul către DCU a 114 registre a emitenților de valori 
mobiliare de la 7 societăți de registru. 
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Exercițiul financiar în anul 2020 

În anul 2020 DCU a obținut rezultate financiare pozitive. Veniturile totale au constituit 9,8 mil. lei,  cheltuielile 
totale s-au cifrat la cca. 9 mil lei, iar profitul net a constituit 0,6 mil. lei. 

    31 decembrie2020   31 decembrie 2019 

  MDL  MDL 
     
Venituri   8 681 128  10 616 233 
Venituri financiare - venituri din dobânzi   1 178 808  279 466 
Alte venituri operaționale  19 616  - 
 
Total venituri 

 
9 879 552  10 895 699 

     
Cheltuieli cu personalul  (5 560 333)  (5 248 728) 
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea  (717 972)  (655 110) 
Cheltuieli cu servicii informaționale, consultanță, audit  (2 533 205)  (1 612 644) 
Alte cheltuieli operaționale  (230 188)  (271 188) 
 
Total cheltuieli 

 
(9 041 698)  (7 787 670) 

     
Alte câștiguri și pierderi  (62 925)  6 472 
     
PROFIT până la deducerea cheltuielilor cu 
deprecierea și provizioanele 

 
774 929  - 

Cheltuieli din depreciere și provizioane(-) /reluarea 
deprecierii și provizioanelor 

 
(106 380)  - 

     
PROFIT până la impozitare  668 549  3 114 501 
     
Cheltuieli/Economii privind impozitul pe profit  3 827  (263 400) 
     
PROFITUL/(PIERDEREA) NET/(Ă)   672 376  2 851 101 
     
Alte venituri globale   -  - 
 
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL EXERCIȚIULUI 

 
672 376  2 851 101 

 

2. Guvernarea DCU 

2.1. Organigrama și structura funcțională 

Organigrama DCU, funcțiile subdiviziunilor structurale și efectivul limită sunt stabilite de CS DCU, în baza 
atr.4 alin.(1) lit.a) din Regulamentul CS DCU. În anul 2020, s-a păstrat aceeași structură care a fost stabilită 
prin Hotărârea CS DCU nr.41/2019. 

În scopul bunii funcționări a Depozitarului central și urmare a recomandărilor din Raportul privind 
rezultatele controlului BNM, DCU a propus un proiect de modificări la Organigrama DCU. 

Conform situației la finele anului 2020, Organigrama DCU avea  următoarea structură: 
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Directorul DCU repartizează atribuții și împuterniciri între directorii adjuncți și stabilește subdiviziunile 
conduse de aceștea.  

În acest sens, în temeiul atr.27(2) din Satutul DCU și art.7(3)b), e) și f)din Regulamentul Comitetului executiv 
al DCU, a fost emis ordinul directorului nr.03/25 din 24.02.2020, cu privire la repartizarea atribuțiilor și 
suplinirea funcțiilor între membrii Comitetului executiv DCU. 

2.2. 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 2020 au fost desfășurate două ședințe a adunării generale a acționarilor: 

1. adunarea generală extraordinară din 24 ianuarie 2020 la care au fost examinate chestiuni privind
confirarea societății de audit penru efectuarea auditului extern anual, stabilirea cuantumului plății
pentru serviciile de audit, modificarea și completarea Hotărârii privind încheierea tranzacției de
proporție de către Depozitarul Central Unic. 

2. adunarea generală ordinară din 11 august 2020 la care au fost examinate 5 chestiuni cu privire la:

• aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului de supraveghere a Societății pe acțiuni
,Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” pe anul 2019;

• examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pe acțiuni ,,Depozitarul Central
Unic al Valorilor Mobiliare” pe anul 2019;

• repartizarea profitului net anual al Societății pe acțiuni ,,Depozitarul Central Unic al
Valorilor Mobiliare” pe anul 2019;
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• aprobarea normativelor de repartizare a profitului net a Societății pe acțiuni ,,Depozitarul 
Central Unic al Valorilor Mobiliare” pe anul 2020; 

• numirea membrilor și al președintelui Consiliului de supraveghere al societății pe acțiuni  
,,Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare”. 

2.3. Consiliul de supraveghere 

Rolul și atribuțiile CS DCU 

Conform art.8 din Legea nr.1134 privind societăţile pe acţiuni și art.5 din Statutul DCU, Consiliul de 
supraveghere este unul din organele de conducere ale DCU și are atribuții similare cu membrii consiliilor 
societăților pe acțiuni.CS DCU exercită conducerea generală și controlul asupra activității DCU, dar are și 
funcții specifice, care țin de activitatea DCU. 

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 un membru din partea 
CNPF, Ministerul Finanțelor și BVM. 

În cadrul ședinței ordinare a adunării generale a acționarilor DCU din 11 august 2020 au fost numiți următorii 
membri ai CS DCU: 

1. Adriana TĂNĂSOIU, Președintele CS DCU(desemnat de BNM); 
2. Victor COLȚA, membru al Consiliului(desemnat de BNM); 
3. Corina ȚURCAN, membru al Consiliului (desemnat de BNM); 
4. Daniel SAVIN, membru al Consiliului (desemnat de BNM); 
5. Elena PUI, membru al Consiliului (reprezintă CNPF); 
6. Victor MARTINENCO, membru al Consiliului (reprezintă Ministrul Finanțelor); 
7. Corneliu DODU, membru al Consiliului (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. 

 
Ședințele CS DCU 
 
În anul 2020 au fost desfășurate 9 ședințe ale CS DCU, după cum urmează: 
 

Numărul și data ședinței CS 
DCU 

Forma Mod de desfășurare Număr de 
chestiuni 
examinate 

Nr.1 din 27 ianuarie 2020 extraordinară Mixtă 3 

Nr.2 din 9 martie 2020 ordinară Mixtă 6 

Nr.3 din 20 mai 2020 ordinară cu prezență 9 

Nr.4 din 25 iunie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

1 

Nr.5 din 29 iunie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

1 

Nr.6 din 9 iulie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

3 

Nr.7 din 31 iulie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

6 

Nr.8 din 2 octombrie 2020 ordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

8 

Nr.9 din 18 decembrie 2020 ordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

9 

 
Chestiuni examinate de CS DCU 
 
În cadrul ședințelor, membrii CS DCU au examinat 46 chestiuni și aprobat 40 decizi. Deciziile aprobate țin 
de următoarele aspecte: 
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• modificarea comisioanelor percepute de către DCU pentru serviciile care le prestează; 
• cumpărarea VMS de către DCU în cadrul tranzacției de proporție aprobate de AGA; 
• aprobarea Regulamentului privind modul de alocare a codurilor ISIN; 
• selectarea auditorului intern TI al DCU; 
• controlul complex al activității DCU; 
• situațiile financiare ale DCU; 
• planul de activitate al DCU; 
• planul de redresare privind înlăturarea încălcărilor și deficiențelor constatate în Raportul privind 

rezultatele controlului pe teren al BNM. 
 
 

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 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 de 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 

Membrii Comitetul executiv al DCU au fost numiți în funcție prin decizia adunării generale a acționarilor. 
Componența CE DCU menținându-se aceiași din data desemnării de către adunarea de constituire a DCU. 
Comitetul executiv este organ colegial format din 3 membri: 

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

Activitatea CE DCU în anul 2020 

Pe parcursul anului 2020, CE DCU a desfășurat 18 ședințe, după cum urmează: 
Numărul și data ședinței CE 
DCU 

Forma Mod de desfășurare 
Număr de 
chestiuni 
examinate 

Nr.1 din 27 ianuarie 2020 extraordinară Mixtă 3 

Nr.2 din 14 februarie 2020 extraordinară cu prezență  5 

Nr.3 din 28 februarie 2020 extraordinară cu prezență 3 

Nr.4 din 17 martie 2020 extraordinară cu prezență 1 

Nr.5 din 31 martie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

2 

Nr.6 din 10 aprilie 2020 ordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

5 

Nr.7 din 6 mai 2020 ordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

2 

Nr.8 din 17 mai 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

1 

Nr.9 din 22 iunie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

2 

Nr.10 din 31 iunie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

1 

Nr.11 din 14 august 2020 ordinară cu prezență 8 

Nr.12 din 26 august 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

3 

Nr.13 din 28 septembrie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

1 
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Nr.14 din 9 octombrie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

2 

Nr.15 din 26 octombrie 2020 extraordinară on-line, prin mijloace 
electronice 

1 

Nr.16 din 18 noiembrie 2020 ordinară cu prezență 7 

Nr.17 din 4 decembrie 2020 extraordinară cu prezență 4 

Nr.18 din 23 decembrie 2020 ordinară cu prezență 5 

 

Chestiuni examinate de CE DCU 

În cadrul ședințelor membrii CE DCU au examinat 56 chestiuni și aprobat 51 decizi. Deciziile aprobate de CE 
DCU țin de următoarele aspecte:  
 

• proiecte de proceduri interne (conformitate, gestionarea incidentelor, grevarea cu obligații a 
valorilor mobiliare); 

• proiecte de proceduri DCU (privind operațiunile de decontare, privind constituirea garanțiilor 
și apelurile în marjă, de reconciliere, privind înregistrarea emitentului și valorilor mobiliare) 

• modificarea Programului de activitate DCU; 
• politica de securitate a datelor cu caracter personal; 
• regulament privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de 

evidență contabilă; 
• contract CMA; 
• măsuri de continuitate, etc. 

3. Servicii prestate de DCU și activități adiacente 

3.1. Conturi de valori mobiliare  

Conform situației la 31 decembrie 2020, în Sistemul DCU au fost înregistrate 146 080 conturi de valori 
mobiliare: 

Tipul contului de VM deschise în Sistemul DCU Număr, unități 

Cont propriu [art.48(1)a) din Regulile DCU] 21 

Cont propriu al brokerilor a căror licență este retrasă 8 

Cont tehnic al Ministerului Finanțelor (nu se utilizează) 1 

Cont tehnic al Comisie Naționale a Pieței Financiare (DEPO-LOST) 1 

Cont tehnic intern al DCU (DEPO-CUST) 1 

Cont propriu al DCU (DCU-DEPO) 1 

Cont al investitorului și de registru [art.48(1)b) și c) din Regulile DCU] 145 816 

Cont al emitentului [art.47(3)c) din Regulile DCU] 202 

Cont omnibus [art.47(3)b) din Regulile DCU] 29  

TOTAL 146 080 

 

La solicitarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDB), în Sistemul DCU a fost deschis 
un cont suplimentar propriu de valori mobiliare, destinat pentru utilizarea de către FGDB pentru evidența 
drepturilor asupra valorilor mobiliare de stat procurate din contul mijloacelor fondului de rezoluție bancară 
(FRB). 
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3.2. Înregistrarea valorilor mobiliare și emitentului  

Înregistrarea VMS și CBN 

Pe parcursul anului 2020 în Sistemul DCU s-au realizat înregistrări și, respectiv, alocări de coduri ISIN pentru 
un număr total de 168 valori mobiliare de stat și certificate BNM. 

Înregistrarea titlurilor de creanță în Sistemul DCU în diviziune pe tipurile acestora(unități, ISIN) 
Tipul VM Trim.I Trim.II Trim.III Trim IV TOTAL 2020 

CBN 12 13 14 13 52 

BT 18 18 18 18 72 

OS cu rata fixă 10 8 7 7 32 

OS cu rata flotantă 3 3 3 3 12 

TOTAL 43 42 42 41 168 

 

Comparatuiv cu anul 2019 pe parcursul căruia în Sistemul DCU au fost înregistrate și alocate coduri ISIN 
pentru un număr total de 178 de VMS și CBN, în anul 2020 s-a înregistrat o descreștere cu 10 unități, impactul 
semnificativ a fost cauzat de descreșterea numărului de OS cu rată fixă de la 41 un. în anul 2019, la 32 un. în 
2020, celelalte instrumente înregistrând o deviere nesemnificativă. 

Totodată, în perioada menționată în Sistemul DCU a fost efectuată răscumpărarea a 165 de titluri de creanță, 
care au ajuns la scadență. 

Răscumpărarea titlurilor de creanță în Sistemul DCU în diviziune pe tipurile acestora(unități, ISIN) 
Tipul VM Trim.I Trim.II Trim.III Trim IV TOTAL 2020 

CBN 14 13 13 13 53 

BT 19 18 18 19 74 

OS cu rata fixă 7 7 6 6 26 

OS cu rata flotantă 3 3 3 3 12 

TOTAL 43 41 40 41 165 

 

În anul 2020 răscumpărarea titlurilor de creanță în Sistemul DCU la fel a înregistrat o scădere cu 6 un. ISIN 
comparativ cu perioada similară a anului precedent. 

La 31 decembrie 2020 DCU avea în evidență 177 VMS și 2 certificate BNM aflate în circulație, valoarea totală a 
cărora constituia 35 623 396 200 lei la valoarea nominală, depășind cu 6 720 027 600 lei valoarea înregistrată 
la finele anului 2019. 

Înregistrarea VMC 

Pe parcursul anului 2020, au fost înregistrate 10 instrumente corporative. Pentru 7 instrumente înregistrate 
în Sistemul DCU a fost menținut codul ISIN alocat anterior, iar pentru 3 instrumente nou înregistrate a fost 
alocat cod ISIN conform ISO 6166. 

Înregistrarea emitenților în Sistemul DCU 

Conform situației la 31 decembrie 2020, în Sistemul DCU erau înregistrați 201 emitenți de VM: 

(unități) 
Emitenți înregistrați în Sistemul DCU Număr de emitenți 

Banca Națională a Moldovei 1 

Ministerul Finanțelor 1 

Societăți pe acțiuni 199 

TOTAL 201 

În perioada de referință,  au fost înregistrați 3 emitenți de valori mobiliare: societăți pe acțiuni nou fondate 
(activitate corelată/ce derivă ca urmare a înregistrării instrumentelor corporative cu alocarea codului ISIN) 
și 117 emitenți ca urmare a transferului registrelor deținătorilor de valori mobiliare. 

Înregistrarea VMC (decontarea mijloacelor bănești nu este efectuată prin Sistemul DCU) 
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DCU aefectuat 7 operațiuni de înregistrare a valorilor mobiliare:  3 operațiuni de plasare inițială a VM și 4 
operațiuni de emisiune suplimentară. Operațiunile de înregistrare a valorilor mobiliare nu a implicat 
decontarea mijloacelor bănești prin Sistemul DCU. 

Volumul operațiunilor de înregistrare a VMC pe tipuri de operațiuni (unități) 
Tipul operațiunii 
decontate 

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV TOTAL 2020 

Plasare VMC 0 488 3 623 562 0 3 624 050 0  

Emisiune suplimentară 0 4 000 040 199 519 1 600 000 5 799 559  

3.3. Decontarea valorilor mobiliare 

Decontări VMS și CBN 

Pe parcursul perioadei de gestiune în Sistemul DCU au fost decontate 6 526 ordine de transfer, care au avut la 
bază atât principiul livrare contra plată (DvP), cât și principiul livrare fără plată (FoP). În ce privește valoarea 
tranzacțiilor decontate, suma totală a acestora s-a ridicat la circa 352 397 mil.lei, depășind cu 11.66% suma 
tranzacțiilor decontate în anul 2019. 

Toate tranzacțiile cu VMS și CBN înregistrate în sistem de către participanți, precum și operațiunile 
corporative aferente acestora, s-au decontat cu respectarea datei stabilite pentru decontare și au fost 
finalizate cu succes. Nu au fost 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. 

De menționat că, în anul 2020 DCU a efectuat operațiuni în regim gratuit pentru autorități și instituții ale 
statului. Astfel, în vederea executării ordonanțelor privind aplicarea sechestrului, emise de Procuratura 
Anticorupție și în baza mandatelor judecătorești corespunzătoare DCU a inițiat 149 ordine de transfer privind 
restricționarea conturilor de instrumente financiare, fiind aplicat sechestru asupra VMS în volum de 1 850 
282 900 lei la valoarea nominala și substituit parțial sechestru asupra VMS în volum total de 688 487 100 lei. 

Volumul de decontare a operațiunilor cu VMS și CBN pe tipuri de operațiuni (mdl) 
Tipul operațiunii 

decontate 
Trim.I Trim.II Trim.III Trim. IV TOTAL 2020 

Plasare VMS 3 277 387 100,00 5 097 045 000,00 4 649 485 200,00 5 200 584 500,00 18 224 501 800,00 

Plasare CBN 41 136 465 000,00 38 264 325 000,00 35 116 360 000,00 43 231 745 000 157 748 895 000,00 

Răscumpărări / plata 
cupoanelor 

45 834 697 991,18 39 252 691 426,84 38 251 836 324,77 46 808 183 593,63 170 147 409 336,42 

Tranzacții pe piața 
secundară 

314 758 800,00 237 051 100,00 275 556 300,00 335 743 600,00 1 163 109 800,00 

Operațiuni 
REPO/reverse REPO 

0,00 360 241 666,59 0,00 2 001 174,55 362 242 841,14 

Plasamente în contul 
ILF 

136 690 600,00 204 791 200,00 521 323 800,00 9 000 000,00 871 805 600,00 

Transferuri pe sub-
balanța NAVL (aplicare 
sechestru) 

0,00 0,00 1 850 282 900,00 688 487 100,00 2 538 770 000,00 

Transferuri de pe sub-
balanța NAVL (aplicare 
sechestru 

0,00 0,00 0,00 688 487 100,00 688 487 100,00 

Facilități 
permanenteale BNM 
(credite overnight) 

90 027 739,73 160 041 095,89 400 030 136,99 2 000 143,84 652 099 116,45 

TOTAL 90 790 027 230,91 83 576 186 489,32 81 064 874 661,76 96 966 232 212,02 352 397 320 549,01 
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Decontarea tranzacțiilor bursiere 

În perioada de raportare, au fost decontate 286 tranzacții încheiate la BVM, în valoare de 97,8 milioane lei. 
Tranzacțiile au fost decontate conform mecanismului DvP2, la T+2. 

 

Numărul operațiunilor cu VMC decontate (unități) 
Tipul operațiunii decontate Trim.I Trim.II Trim.III Trim. IV TOTAL 2020 

Tranzacții încheiate pe PR 85 14 34 67 200 

Tranzacții încheiate pe MTF 0 3 7 76 86 

TOTAL 85 17 41 143 286 

 

Volumul tranzacțiilor cu VMC decontate(mdl) 

Tipul operațiunii decontate Trim.I Trim.II Trim.III Trim IV TOTAL 2020 

Tranzacții încheiate pe PR 30 698 593,45 22 517 830,67 5 181 939,20 11 127 250,64 69 525 613,96 

Tranzacții încheiate pe MTF 0,00 1 340 378,94 241 621,48 26 730 886,83 28 312 887,25 

TOTAL 30 698 593,45 23 858 209,61 5 423 560,68 37 858 137,47 97 838 501,21 

 
În perioada de raportare ponderea tranzacțiilor încheiate pe MTF a înregistrat o creștere de 28,75 p.p. 
(Ponderea volumului Tranzacțiilor cu VMC încheiate pe MTF în anul 2020 a constituit 29% îar în 2019-0,25%) 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇ț𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑀𝑀(2020) = 28 312 887,25

97 838 501,21
∗ 100%=29% 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇ț𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑀𝑀(2019) = 4 172 642,5

1 700 103 977,95
∗ 100% = 0,25% 

 
Această creștere se datorează tranzacționării unui pachet de cca. 23,6% acțiuni emise de BC 
,,Fincombank” S.A. în ultimul trimestrul al anului 2020. 
 

Decontarea tranzacțiilor OTC cu VMC 

În anul 2020 au fost decontate 340 tranzacții OTC, din care 72 au fost efectuate prin intermediul unui 
participant la DCU, iar alte 268 tranzacții au fost efectuate nemijlocit de către DCU. 

Tranzacții OTC efectuate prin intermediul participanților DCU 

În cazul tranzacțiilor OTC efectuate prin intermediul participanților la DCU, funcțiile de front-office 
sunt realizate de participanții la DCU, iar decontările sunt efectuate prin intermediul Sistemului DCU. 
Prin Sistemul DCU au fost decontate 72 tranzacții OTC cu VMC, efectuate prin intermediul 
participanților la DCU, iar volumul total al tranzacțiilor a constituit 465 276 lei.  
 
Analizînd volumul tranzacțiilor OTC efectuate prin intermediul participanților DCU în anul 2020 și 
comparând cu volumul înregistrat în anul 2019 (464 312,20 lei), se constată că valoarea indicatorul a 
rămas la același nivel. 
 
 

Numărul operațiunilor cu VMC decontate (unități) 

Tipul operațiunii 
decontate 

Trim.I Trim.II Trim.III Trim. IV TOTAL 2020 

Vânzare-cumpărare în 
afara PR sau MTF 

0 1 71 0 72 

TOTAL 0 1 71 0 72 
 

Volumul tranzacțiilor cu VMC decontate (mdl) 
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Tipul operațiunii 
decontate 

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV TOTAL 2020 

Vânzare-cumpărare în 
afara PR sau MTF 

0 7 821,00 457 455, 00 0 465 276,00 

TOTAL 0 7 821,00 457 455, 00 0 465 276,00 

 

Tranzacții OTC efectuate prin intermediul DCU 

În cazul tranzacțiilor OTC efectuate nemijlocit de către DCU, funcțiile de front-office sunt realizate de 
colaboratorii DCU, care interacționează cu părțile tranzacției, oferă suport consultativ, completată și 
colectată documentația necesară. 

În anul de referință tranzacțiile OTC prin intermediul DCU au înregistrat o creștere semnificativă în raport 
cu perioada similară a anului precedent atât ca număr de tranzacții cât și ca volum.  

Volumul tranzacțiilor OTC prin intermediul DCU în anul 2020 a crescut comparativ cu anul 2019 cu 45 489 979, 
93 lei (53 493 426,53 – 8 003 446,6). 

Numărul operațiunilor cu VMC decontate (unități) 
Tipul operațiunii decontate Trim.I Trim.II Trim.III Trim. IV TOTAL 

2020 

Mostenirea valorilor mobiliare 12 4 20 17 53 
Donație grad 1 și 2 soți rude 6 0 6 19 31 
Donație grad 3 fără rude 0 1 2 1 4 
Vânzare-cumpărare în afara PR sau MTF 17 4 6 10 38 
Succesiune 3 1 0 0 4 
Retragere obligatorie 85 0 47 0 132 
Partajul valorilor mobiliare 1 0 0 0 1 
Transfer VM proprietate publica titlu gratuit 0 0 1 0 1 
Rascumpararea VM de catre emitent 0 0 1 1 2 
Aport la capitalul social 0 0 1 1 2 
Executare hotărâre judec. 1 0 0 0 1 
TOTAL 125 10 84 48 268 

 

Volumul tranzacțiilor cu VMC decontate (mdl) 
Tipul operațiunii 

decontate 
Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV TOTAL 2020 

Mostenirea valorilor 
mobiliare 

68 949,00 12 330,00 65 382,00 852 429,00 999 090,00 

Donație grad 1 și 2 soți 
rude 

22 200,00 0,00 402 932,00 801 998,00 1 227 130,00 

Donație grad 3 fără 
rude 

0,00 475,00 675,00 850,00 2 000,00 

Vânzare-cumpărare în 
afara PR sau MTF 

3 968 845,00 123 390,00 505 068,00 3 251 078,00 7 857 566,00 

Succesiune 30 680,00 90 000,00 0,00 0,00 120 680,00 

Retragere obligatorie 30 288,00 0,00 730 820,00 0,00 761 108,00 

Partajul valorilor 
mobiliare 

23 950,00 0,00 0,00 0,00 23 950,00 

Transfer VM 
proprietate publica 
titlu gratuit 

0,00 0,00 102 000,00 0,00 102 000,00 
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Rascumpararea VM de 
catre emitent 

0,00 0,00 14 722 472,10 17 930,43 14 740 402,53 

Aport la capitalul 
social 

0,00 0,00 27 655 500,00 0,00 27 655 500,00 

Executare hotărâre 
judec. 

4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 

TOTAL 4 148 912,00 226 195,00 44 184 849,10 4 924 285,43 53 493 426,53 

 

3.4. Alte operațiuni 

Suplimentar, au fost prestate următoarele servicii: 

Tipul operațiunii 
decontate 

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV TOTAL 2020 

Înregistrarea/retragerea în/din 
custodie a VMC a căror registre 
nu au fost transferate către DCU 

13 
operațiuni 

3 operațiuni 13  
operațiuni 

42 
operațiuni 

29  
operațiuni 

Transferul VMC în/din 
administrarea participantului 
DCU 

26 
operațiuni 

14 
operațiuni 

99  
operațiuni 

89  
operațiuni 

139  
operațiuni 

Eliberarea extraselor din contul 
de valori mobiliare 

156  
extrase 

133  
extrase 

204  
extrase 

218 
extrase 

493 
extrase 

Eliberarea rapoartelor privind 
operațiunile efectuate în cont 

29  
rapoarte 

14 rapoarte 43  
rapoarte 

14 
rapoarte 

86 
rapoarte 

Eliberarea listelor 
acționarilor(cu informarea 
ulterioară a emitentului despre 
modificarea listei, cu 3 zile 
înainte de AGA) 

44  
liste 

63 
 liste 

44  
liste 

58 
liste 

151 
liste 

Expedierea scrisorilor de 
înștiințare a acționarilor 

3110 
înștiințări 

9940 
înștiințări 

277  
înștiințări  

6429 
înștiințări 

13 327 
înștiințări 

 
În perioada anului 2020, la solicitarea organelor de resort (CNPF, ANI, CNA ARBI, administratori autorizați, 
executori judecătorești, etc.) și a societăților de registru, Depozitarul central unic a efectuat activități de 
dezvăluire a informațiilor privind deținerile de valori mobiliare ale investitorilor, și anume: 

 
Solicitant Scrisori de răspuns 

Agenția Națională de Integritate (ANI) 71 scrisori 

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (CNA ARBI) 29 scrisori 

Comisia Națională a Pieței Financiare 10 scrisori 

Administratori autorizați 47 scrisori 

Executori judecătorești 12 scrisori 

Societăți de registru 71 scrisori 

Altele (SPCSB, notar, IGP, APP, etc.) 5 scrisori 

TOTAL 2020 245 scrisori 

 
Prezentarea informațiilor către autoritățile guvernamentale, organele de drept, administratorii de 
insolvabilitate, altor entități similare sunt oferite gratuit de către DCU. 
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3.5. Restructurarea emisiunii valorilor mobiliare și anularea valorilor mobiliare 

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost efectuate 2 operațiuni de restructurare a emisiunii de valori 
mobiliare (operațiuni ce implică anularea și emisiunea suplimentară de VM) în cantitate de 4 066 188 un. 
pentru BC „ENERGBANK” S.A. și „ASITO-DIRECT” S.A. și 1 operațiune de anulare a VM în cantitate de 526 870 
un. în contextul finalizării procesului de reorganizare prin transformare în S.R.L a „PLAI-FRUCT” S.A. 

3.6. Rapoarte 

Pe parcursul anului 2020, au fost expediate un număr extins de rapoarte privind operațiunile efectuate de 
DCU și deținerile de valori mobiliare, și anume: 

Rapoarte periodice expediate emitenților de VM: 

• către BNM și MF au fost expediate 388 rapoarte privind deținerile de instrumente financiare, în 
vederea decontării operațiunilor corporative; 

• în adresa MF au fost expediate rapoarte săptămânale privind volumele VMS în circulație; 
• în adresa MF au fost expediate rapoarte lunare privind tranzacțiile de vânzare-cumpărare a VMS pe 

piața secundară. 
 

Rapoarte expediate participanților la DCU: 
• rapoarte informative privind operațiunile corporative ce urmează a fi decontate; 
• rapoarte zilnice privind tranzacțiile decontate pe parcursul zilei; 
• rapoarte privind soldul instrumentelor financiare deținute la finele zilei operaționale; 
• rapoarte către societățile de audit privind deținerile în conturi de către participanți. 

 
Rapoarte expediate autorităților publice: 

• în adresa BNM au fost expediate rapoarte zilnice privind operațiunile de decontare din ziua 
operațională precedentă și rapoarte trimestriale privind participanții și instrumentele financiare 
înregistrate în Sistemul DCU, conturile de VM și alte date statistice; 

• în adresa BNM au fost expediate, cu frecvență săptămânală și lunară, diverse rapoarte privind 
operațiunile și și deținerile de VMS, inclusiv deținerile de VMS în diviziune pe categorii de investitori 
cu evidențierea persoanelor fizice rezidente și nerezidente; 

• în adresa BNM au fost expediate rapoarte zilnice privind tranzacțiile cu VMS pe piața secundară. 

În ceea ce privește cadrul de raportare al DCU, în anul 2020 au fost efectuate mai multe măsuri în acest sens. 
A fost efectuată o evaluare internă a cadrului de raportare aplicat de DCU, iar pentru o evidența și 
monitorizare mai eficientă, în sistemul ,,Teaming DCU” a fost creată categoria Rapoarte expediate. 

3.7. Comisioane pentru serviciile DCU 

Conform Hotărârii nr. 20/2020 a CS DCU, în baza Notei informative privind măsurile întreprinse pentru 
facturarea emitenților a căror registre au fost transmise către DCU(etapa II) și Hotărârii nr. 24/2020 a CE DCU, 
începând cu 1 august 2020, DCU a modificat comisionului pentru ținerea evidenței acționarilor aplicat 
emitenților. 

Informația integrală a fost plasată pe pagina oficială a DCU https://www.dcu.md/ro/noutati/modificarea-
comisioanelor-dcu-diminuarea-comisionului-pentru-tinerea-evidentei-actionarilor-aplicat-emitentilor. 

Pe parcursul anului 2020, DCU a încasat comisioane în mărime de 8,68 milioane lei pentru serviciile prestate. 

Analiza comparativă a evoluției comisioanelor încasate de DCU  
Tipul comisionului Total 2019 

(mdl) 
Total 2020 

(mdl) 
Abaterea absolută 

 (+/-) 
2.1. Comision p/u deschiderea contului propriu 
suplimentar de valori mobiliare 0,00 1 000,00 1 000,00 

2.6. Comision pentru eliberarea extrasului din 
contul de valori mobiliare 8 225,00 10 380,00 2 155,00 

2.7. Comision  pentru eliberarea extrasului 
global privind valorile mobiliare deținute de o 
persoana 

1 325,00 1 025,00 -300,00 

2.8. Comision pentru raportul privind 
operațiunile efectuate în cont 500,00 4 500,00 4 000,00 

https://www.dcu.md/ro/noutati/modificarea-comisioanelor-dcu-diminuarea-comisionului-pentru-tinerea-evidentei-actionarilor-aplicat-emitentilor
https://www.dcu.md/ro/noutati/modificarea-comisioanelor-dcu-diminuarea-comisionului-pentru-tinerea-evidentei-actionarilor-aplicat-emitentilor
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3.4. Comision pentru înregistrarea valorilor 
mobiliare în Sistemul DCU, dacă decontarea 
mijloacelor bănești la plasarea valorilor 
mobiliare nu este efectuată prin Sistemul DCU 

9 894,00 3 977,84 -5 916,16 

3.5. Înregistrarea in custodie a valorilor 
mobiliare sau retragerea valorilor înregistrate 
in custodie 

615,00 355,00 -260,00 

4.1. Comision pentru decontarea emisiunilor 
noi de valori mobiliare de stat si certificate ale 
Băncii Naționale a Moldovei 

2 701 758,00 3 177 412,99 475 654,99 

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

1 781 802,00 1 851 323,6  69 521,60 

4.3. Comision la plata cupoanelor pentru valori 
mobiliare de stat 49 902,00 53 642,45 3 740,45 

4.4. Comision pentru procesarea rezultatelor 
licitațiilor aferente tranzacțiilor 
REPO/reverse REPO vânzări -cumpărări 
definitive 

52 500,00 27 150,00 -25 350,00 

4.5. Comision pentru înregistrarea garanției 
financiare asupra valorilor mobiliare 11 100,00 3 000,00 -8 100,00 

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

965,00 1 500,00 535,00 

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

2 130,00 350,00 -1 780,00 

4.8. Comision pentru prelucrarea manuală a 
ordinelor de transfer 100,00 0,00 -100,00 

5.1. Comision pentru depozitarea valorilor 
mobiliare în conturile deschise în Sistemul 
DCU  

2 401 821,00 2 746 010,51 344 189,51 

6.1. Comision pentru elaborarea rapoartelor la 
cerere 3 900,00 1 000,00 -2 900,00 

8.1. Comision pentru decontarea tranzacțiilor 
cu valori mobiliare încheiate pe piața 
reglementata sau MTF, cu excepția 
tranzacțiilor stabilite la p.8.2. 

3 400 208,00 195 677,05 -3 204 530,95 

9.1. Comision pentru decontarea tranzacțiilor 
cu valori mobiliare corporative încheiate in 
afara pieței reglementate sau MTF, nemijlocit 
de către DCU 

11 645,00 43 908,98 32 263,98 

9.2. Comision pentru decontarea tranzacțiilor 
cu valori mobiliare corporative încheiate in 
afara pieței reglementate sau MTF, efectuate 
prin intermediul participantului 

609,00 999,16 390,16 

9.3. Comision pentru decontarea valorilor 
mobiliare in cazul moștenirii sau donației 
valorilor mobiliare 

380,00 686,80 306,80 

9.8. Comision p/u procesarea ordinului  de 
transfer p/u operatiunile efectuate prin 
mecanismul FoP corporative 

0,00 1 155,00 1 155,00 
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10.1. Comision pentru ținerea evidenței 
acționarilor 135 566,00 428 645,42 293 079,42 

10.2. Comision pentru eliberarea listei 
acționarilor 6 360,00 22 454,40 16 094,40 

10.4. Comision pentru întocmirea si 
expedierea avizului, înștiințărilor sau altor 
documente către deținătorii de valori 
mobiliare 

34 028,00 101 327,63 67 299,63 

10.5. Comision pentru achitarea dividendelor 0,00 3 046,00 3 046,00 

10.6. Comision pentru restructurarea 
emisiunii valorilor mobiliare sau efectuarea 
emisiunii suplimentare din contul capitalului 
propriu 

900,00 600,00 -300,00 

TOTAL 10 616 233,00 8 681 127,83 -1 935 105,17 

 
 

4. Realizarea funcțiilor-cheie  

4.1. Externalizarea activităților și serviciilor 

Servicii mentenanță suport tehnic pentru DCU 

În legătură cu expirarea Contractului nr.25-0006/1 din 30.07.2018 dintre DCU și CMA Small Systems 
Aktiebolag (CMA), referitor la achiziţionarea serviciilor de mentenanță și suport tehnic a soluției informatice 
pentru DCU, Comitetul Executiv al DCU a decis prin Hotărârea CE DCU nr.20/2020 aprobarea noului contract. 

Contractul pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanță și suport tehnic a soluției informatice, dintre 
DCU-CMA a fost încheiat pentru perioada 06.06.2020-05.06.2021, cu posibilitatea de prelungre automată 
pentru anii viitori. 

4.2. Managementul riscurilor la care este expus DCU 

În vederea gestionării riscului la care este expus, DCU a întreprins următoarele măsuri: 

• este menținută o structură clară de guvernare, cu funcții și responsabilități definite; 
• este aplicat un cadru de control intern, bazat pe proceduri interne, care definesc exact atribuțiile 

colaboratorilor DCU; 
• sunt aplicate măsuri de asigurare a securității și continuității serviciilor TI ale DCU și a 

Sistemului DCU; 
• este aprobat un cadru intern de reglementare complet, coerent, și bine structurat; 
• sunt implementate instrumente de conformitate, inclusiv cerințe privind prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

4.3. 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 și revizuite prin hotărârea CE DCU  nr.46/2020. Totodată, în scopul stabilirii 
periodicității desfășurării procesului de evaluare și/sau auditare a sistemului de control intern.  

Principalul instrument al controlului intern sunt procedurile, care stabilesc și descriu responsabilitățile 
persoanelor implicate în desfășurarea procesului sau activității ce face obiectul procedurii. 

În scopul minimizării riscurilor operaționale, DCU aplică mecanismul ,,Patru ochi”. 

Proceduri 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost aprobate mai multe proceduri pentru diverse activități și servicii 
prestate de DCU, după cum urmează: 

• procedurile privind înregistrarea emitentului și valorilor mobiliare; 
• procedurile privind operațiunile de decontare; 
• procedurile privind înregistrarea participantului la DCU; 



 

 18 din 23 

PUBLIC 

• procedurile privind înregistrarea deținătorului de valori mobiliare; 
• proceduri interne privind gestionarea incidentelor. 

 

Procedurile sunt documente aplicabile atât colaboratorilor DCU, cât și persoanelor care beneficiază de 
serviciile DCU. 

Procese de business 

Pentru fortificarea cadrului de control intern pe parcursul anului 2020 au fost elaborate și puse în aplicare 
hărțile proceselor principale de business, care stabilesc pașii și măsurile care trebuie întreprinse de 
colaboratorii DCU la executarea operațiunilor. 

• Înregistrarea valorilor mobiliare de stat și a certificatelor BNM; 
• Plasarea VMS și CBN și operațiuni corporative 
• Vânzarea -cumpărarea VMS; 
• Credit overnight; 
• Operațiuni REPO cu BNM; 
• Aplicare anulare sechestru asupra valorilor mobiliare; 
• Decontarea tranzacțiilor bursiere; 
• Eliberarea extraselor; 
• Eliberarea listei acționarilor; 
• Decontarea operațiunilor OTC. 

 

4.4. Reglementări privind activitatea DCU și acte juridice 

Reglementări generale 

• Regulamentul privind alocarea codului ISIN de către DCU; 
• Regulamentul privind securitatea informațiilor(modificări și completări); 
• Regulamentul privind sistemul de management al performanței angajaților DCU (modificări și 

completări); 
• Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal-resurse umane 

(modificări și completări); 
• Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul 

de evidență contabilă (modificări și completări). 

Reglementări interne 

• Modelul de estimare a pierderilor de credit preconizate pentru activele financiare deținute în 
portofoliul DCU (metoda ECL); 

• Planul de continuitate al DCU; 
• Ghidul noului angajat; 
• Ordinul privind dările de seamă a subdiviziunilor DCU; 
• Ordinul privind măsurile de conformitate în cadrul DCU; 
• Ordinul privind rapoartele și informațiile expediate de colaboratorii DCU. 

Politici și evaluări interne 

• Politici contabile ale DCU pe anul 2020; 
• Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal; 
• Raport de evaluare privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul DCU; 
• Raportul de evaluare internă în domeniul conformității; 
• Raportul de evaluare internă a utilizatorilor și  conturilor de acces în sistemele informaționale 

ale DCU; 
• Raport de evaluare internă a cadrului de raportare aplicat de DCU. 

4.5. Respectatrea reglementărilor prin intermediul funcțiilor de conformitate 

În anul 2020 în cadrul DCU au fost realizate un șir de activități care au avut drept scop crearea unui cadru 
intern pentru funcțiile de conformitate, în această privință pot fi remarcate următoarele măsuri: 

• a fost elaborat Raportul de evaluare internă în domeniul conformității, aprobat prin Hotărârea 
CE DCU nr.38/2020; 

• aprobat proiectul Politicilor de conformitate a DCU, prin Hotărârea CE DCU nr.39/2020. 
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4.6. Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 

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 către 
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. 

4.7. 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. 

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

 

Transferul registrelor deținătorilor de valori mobiliare de la societățile de registru către DCU 

Transferul registrelor către DCU în conetxtul Legii nr.234/2016 

În conformitate cu cerințele legislative și programele aprobate, în perioada trimestrului IV, 2020 a fost 
realizat transferul către DCU a 114 registre a emitenților de valori mobiliare de la 7 societăți de regsitru. 

Procesul de transfer a registrelor deținătorilor de valori mobiliare a implicat următoarele activități: 

1. verificarea și recepționarea informațiilor electronice și pe suport hârtie (la sediul societății de 
registru); 

2. migrarea informațiilor electronice în Sistemul DCU și în Baza de date a operațiunilor istorice; 
3. reconcilierea informațiilor migrate; 
4. informarea BNM, CNPF, Participanții DCU și emitentul privind finalizarea procesului de transfer a 

registrelor deținătorilor de valori mobiliare catre DCU; 
5. actualizarea informațiilor pe pagina web a DCU privind emitenții și valorile mobiliare corporative 

înregistrate de DCU; 
6. structurarea informațiilor pe suport hârtie în arhiva DCU. 

Transferul registrelor a 114 mitenți a implicat migarea a 551 416 994 un. de valori mobiliare corporative, fiind 
create/deschise circa 91 mii conturi de registru. 

Transferul registrelor către DCU la inițiativa proprie a emitentului 

Suplimentar transferurilor registrelor deținătorilor de valori mobiliare impuse prin cerințele legislative, în 
perioada trimestrului IV, 2020, a fost efectuat transferul către DCU a 3 registre la inițiativa proprie a 
emitenților. 

4.8. Asigurarea securității și continuității 

Conform Planului de redresare al DCU, privind asigurărea continuității activității și securității informațiilor, 
au fost asigurat un cadru de măsuri în acest sens: 

• a fost elaborată versiunea preliminară a Planului de continuitate a activității DCU, aprobată prin 
Hotărârea CE DCU nr.43/2020;  

• elaborarea Planului de efectuare a testelor complexe de continuitate și aprobarea prin Hotărârea 
CE DCU nr.43/2020; 

• au fost efectuate teste privind conturile de utilizatori și drepturile asociate acestora, examinate 
conform Hotărârii CE DCU nr.40/2020; 

• a fost elaborat proiectul deciziei CS DCU privind bugetul DCU cu introducerea cheltuielilor 
necesare pentru efectuarea testelor de continuitate; 

• modificări și completări la Regulamentul privind securitatea informațiilor și operate prin 
Hotărârea CE DCU nr.45/2020; 

• a fost întocmită o notă informativă cu privire la evaluarea necesităților privind soluțiile 
necesare pentru fortificarea securității informației. 
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Asigurarea continuității și funcționalității în contextul COVID-19 

În contextul pandemiei de COVID-19, pentru asigurarea continuității și bunei funcționări a DCU, în baza 
ordinilul nr. 03/38 din 16.03.2020 și ordinul 03/84 din 20.10.2020, au fost întreprinse mai multe măsuri de 
bază: 

• a fost organizat lucrul la distanță, cu asigurarea conexiunilor securizate necesare accesului la 
stațiile de lucru pentru toți colaboratorii DCU; 

• colaboratorii DCU au fost asigurați cu echipamente necesare activității la distanță; 
• a fost modificat Programului de funcționare a DCU; 
• a fost asigurată interacțiunea la distanță cu clientela; 
• colaboratorii din cadrul subdiviziunii VMC care interacționează cu clientela au fost prezenți în 

oficiu prin rotație; 
• activitatea organelor de conducere și desfășurarea ședințelor ordinare și extraordinare a fost 

asigurată on-line prin intermediul mijloacelor electronice. 

Totodată, în conformitate cu recomandările Comisiei Naționale în Sănătate Publică au fost respectate 
măsurile de control și de prevenire a infecției COVID-19: 

• dezinfectarea regulată a suprafețelor; 
• purtarea măștilor de protecție; 
• monitorizarea temperaturii; 
• igiena și dezinfectarea regulată a mâinilor. 

 

Instruiri în domeniul securității și sănătății în muncă 

În vederea conformării cerințelor stabilite de legislație privind pregătirea angajaților nominalizați în calitate 
de persoane responsabile de protecția muncii în întreprindere / instituție, doi angajat ai DCU au participat la 
cursuri privind protecția muncii organizate de către Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă 
(de nivelul 1 - la 11.12.2020 și de nivelul II - în perioada 19-23 octombrie 2020). 

4.9. 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 parcursul anului 2020, în adresa DCU au fost înregistrate 2 reclamații: 

• în data 16 ianuarie 2020, B.C. ,,Victoriabank” S.A. a notificat DCU despre problemele de 
conexiune cu Sistemul DCU; 

• a fost recepționată o petiție din partea ,, SLI” S.A cu referire la ,,Comisionul lunar pentru 
ținerea evidenței acționarilor”. 

Ambele petiții au fost soluționate de către DCU. 

4.10. Dezvoltarea funcției de audit intern  

Selectarea auditorului intern TI 

Grupul de lucru pentru selectarea auditorilor DCU a elaborat Caietul de sarcini pentru efectuarea auditului 
tehnologiilor informaționale ale DCU și Procedura de evaluare a ofertelor pentru efectuarea auditului 
tehnologiilor informaționale, care au fost aprobate de către CS DCU prin Hotărârea nr. 14/2020. 

A fost organizată procedura de selectare a auditului tehnologiilor informaționale (TI) în cadrul DCU. Urmare 
evaluării de către Grupul de lucru pentru selectarea auditorilor DCU a ofertelor recepționate, a fost propusă 
pentru selectare compania „Grant Thornton” S.R.L., care a fost aprobat prin Hotărârea CS al DCU nr. 31/2020 
pentru efectuarea misiunilor de audit al tehnologiilor informaționale ale DCU în anii 2020-2023.  

Selectarea auditorului intern general al DCU 

Conform Hotărârilor CS al DCU nr. 34/2019, nr.4/2020 și nr.21/2020 au fost organizate și derulate proceduri 
de selectare a auditorului intern general al DCU.  

Urmare evaluării ofertelor recepționate de către Grupul de lucru pentru selectarea auditorilor DCU, nici una 
din ofertele prezentate nu a fost acceptată. 
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5. Dezvoltarea sistemelor informaționale ale DCU 

5.1. Dezvoltarea Sistemului DCU 

Pe parcursul anului 2020, DCU a fost implicat continuu în activități de identificare și soluționare a 
constrângerilor tehnice ale Sistemului DCU. Activitățile de soluționare și dezvoltare sunt efectuate prin 
înregistrarea ticket-lor în sistemul CMA – JIRA. Respectiv, de comun cu echipa CMA au fost optimizate 
următoarele mecanisme: 

• mecanismul de sincronizare a informațiilor între sistemul TMSX și serverul central ce țin de 
noii investitori înregistrați în sistem de către Participanții DCU; 

• mecanismul de sincronizare a informațiilor între sistemul TMSX și serverul central ce ține de 
actualizarea instantă a adresei de corspondență a investitorilor- clienți ai participanților DCU; 

• setarea drepturilor de gestionare/accesare/eliminare a rapoartelor în compartimentul „report 
storage”/DBO; 

• setarea/ajustarea mecanismului pentru gestionarea drepturilor de vizualizare a rapoartelor de 
către Participanții DCU. 

Suplimentar celor relatate, pe parcursul anului 2020 au fost inițiate și alte solicitări de optimizare a Sistemului 
DEPO/X ce sunt la moment în proces de configurare/testare. 

De asemenea, au fost inițiate în adresa CMA solicitări de dezvoltare a funcționalităților de bază a Sistemului 
DEPO/X (change requests), și anume: 

• crearea formelor noi de rapoarte: Account statement; List of shareholders (Ownership by 
Threshold); List of shareholders for shareholders meeting; Modifications to the list of 
shareholders; Total number of security holders for all ISIN. 

• crearea unui mecanism (acțiune corporativă) ce va permite diminuare capitalului social al 
emitentului prin modificarea valori nominale a instrumentului; 

• ajustarea/dezvoltare formei de transfer a VM din aplicația TMON cu includerea criteriilor 
suplimentare ce țin de operațiunile de transfer a VM. 

5.2. Alte sisteme informaționale 

Pe parcursul anului 2020, Depozitarul central unic a inițiat acțiuni pentru crearea Sistemului informatic 
integrat al Informațiilor Istorice din registrele deținătorilor de valori mobiliare (SIIR). Scopul creării SIIR este 
să faciliteze activitatea operațională a DCU prin oferirea unor mecanisme optime și eficiente de 
centralizare/stocare a informațiilor istorice recepționate de la societățile de registru.  

Pentru inițierea dezvoltării SIIR a fost efectuată o analiză a informațiilor istorice recepționate de la societățile 
de registru și înaintate propuneri/viziuni privind dezvoltarea unui sistem informațional centralizat pentru 
stocarea lor (Nota informativa privind informațiilr istorice din registrele deținătorilor de valori mobiliare 
transmise de către SR și DNVM către DCU din 07.05.2020). Ulterior, a fost definitivat caietul de sarcini pentru 
elaborarea SIIR și inițiat/expediat către BNM pentru dezvoltare. 

5.3. Pagina web a DCU 

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) deține și utilizează pagina-web  www.dcu.md, creată 
pe platforma CakePHP. În anul 2020, DCU a fost lansat procesul de selectare a serviciilor de actualizare a 
paginii web si de integrare cu servicii de plata. 

5.4. Extinderea sistemului ,,Teaming DCU” 

În anul 2020, sistemul de management al documentelor al DCU ,,Teaming DCU” și-a extins spectrul 
categoriilor de documente. Dacă în anul 2019 erau stocate doar 3 categorii de documente, în anul 2020 
numărul acestora a crescut semnificativ. Acest fapt a permis optimizarea gestionării și simplificarea accesului 
la informații, pentru angajații DCU, cu respectarea dreptului de acces și totodată cu păstrarea unui grad înalt 
de securitate. 

Categoriile existente de documente au fost și ele extinse cu mai multe subcategorii. Categorii de documente 
care pot fi gestionate în sistemul ,,Teaming DCU”: 

• măsuri de conformitate (instruiri DCU, proiecte reglementări, propuneri conformitate, 
registrul incidentelor, reglementări DCU) 

http://www.dcu.md/
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• categoria deciziilor organelor de conducere a fost divizată pe mai multe subcategorii, iar pentru 
membrii CS DCU a fost permis accesul la ordinea de zi, deciziile și procesele verbale ale 
ședințelor CS DCU; 

• servicii și operațiuni; 
• tehnologii informaționale (cereri TIC, registrul resurselor TIC); 
• corespondența și actele interne și-a diversificat spectrul cu categoriile ordinile directorului 

rapoarte expediate. 

5.5. Reconcilierea utilizatorilor Sistemului DCU 

În conformitate cu art.33 alin. (4) lit. c) din Regulile DCU, în ultima lună a anului a fost efectuată reconcilierea 
utilizatorilor din Sistemul DCU. 

5.6. Incidente 

Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate următoarele incidente aferente tehnologiilor informaționale. 

• 16 ianuarie 2020 - problemele sub-sistemului de înscriere amânată a informației în baza de date; 
• 10 iunie 2020 - indisponibilitatea aplicației TMon si TMS/X; 
• 11 august 2020 – incident ce ține de conexiunea Sistemului DCU cu alte sisteme informaționale; 
• 29-30 decembrie 2020 – eroare de aplicație, serviciu sau de sistem, care a condus la 

indisponibiliatatea Sistemului DCU. 
 

Incidentele au fost soluționate, fiind confirmată lipsa erorilor în baza de date, precum și funcționarea deplină 
a sistemelr informatice și logistice interne. 

În vederea neadmiterii unor incidente similare, a fost implementat un sistem de monitoring, care va 
reacționa la pierderea conexiunii cu baza de date și va preveni erorile în procesul de înscriere a informației 
în baza de date. 

6. Controale și misiuni de audit 

6.1. Auditul exetrn al DCU 

În baza deciziei CS DCU din 27 decembrie 2018 auditul extern al DCU a fost efectuat de compania ,,Deloitte & 
Touche S.R.L” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019. 
 
Aspectele cheie ale auditului extern: 

• identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a Situațiilor financiare, cauzată 
fie de fraudă, fie de eroare; 

• evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere; 

• evaluarea structurii și conținutului general al Situațiilor financiare, inclusiv și al prezentărilor 
de informații. 

În contextul auditului extern efectuat, compania ,,Deloitte & Touche S.R.L” a constatat că ,,situațiile financiare 
prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a DCU la 31 decembrie 2019 și performanța sa 
financiară și fluxurile de mijloace bănești aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu 
IFRS”. 

6.2. Controlul complex al activității DCU 

Controlul complex a acțivității DCU a fost realizat de o echipă comună formată din colaboratorii BNM și CNPF. 
În cadrul controlului au fost verificate aspectele ce țin de sistemul de contol intern, sistemul informațional al 
DCU, securitatea informației, deciziile organelor de conducere, acte interne și acorduri încheiate de DCU, 
operațiunile du VMC. 

Raportul controlului complex efectuat de BNM  

Urmare a contolului complex, efectuat de BNM la DCU(în temeiul Hotărârii CE BNM nr.26-03104/262/725) în 
perioada 4.03.2018-25.03.2020, Comitetului Executiv al BNM a decis prin Hotărârii nr.172 CE BNM din 
23.07.2020, să se ia act de rezultatele controlului complex pe teren efectuat la S.A. „Depozitarul Central Unic 
al valorilor mobiliare”. Totodată, prezentarea unui Plan de redresare privind înlăturarea încălcărilor și 
deficiențelor constatate în Raportul privind rezultatele controlului. 
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În contextul de mai sus, Comitetul Executiv al DCU a aprobat Hotărârea nr.32 din 28 septembrie 2020, cu 
privire la Planul de redresare privind înlăturarea încălcărilor și deficiențelor constatate în Raportul privind 
rezultatele controlului pe teren, în continuare numit „Plan de redresare”. 

În scopul executarii Planului de redresare, DCU a elaborat mai multe documente, care au fost aprobate de 
către CS DCU, iar nota informativă privind executarea Planului de redresare a fost expediată în adresa BNM. 
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