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1. Dispoziții generale 

În conformitate cu art.5 din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, 
DCU este responsabil de înregistrarea inițială a valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont 
(„înregistrarea valorilor mobiliare”). La înregistrarea valorilor mobiliare, DCU alocă valorilor mobiliare 
codul ISIN. 

Codul ISIN este un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare (International Securities 
Identification Number), acordat în conformitate cu standardul ISO 6166, care identifică în mod unic o 
anumită emisiune de valori mobiliare. Prezentul Regulament stabilește modul de formare și alocare a 
codurilor ISIN pentru valorile mobiliare înregistrate de DCU. 

 

2. Codurile ISIN alocate de DCU 

2.1. Structura codului ISIN 

Codul ISIN este format din 12 caractere alfanumerice. Codul ISIN este format din 3 elemente de bază: 

1. primele două caractere stabilesc codul țării în care a fost alocat codul ISIN; 

2. următoarele 9 caractere reprezintă codul de bază 

3. ultimul simbol reprezintă cifra de control. 

Codurile ISIN alocate de DCU au următoarea structură: 

Structura codului ISIN Numărul de caractere 

1.  Codul țării (Republica Moldova) – MD 2 caractere 

2.  Tipul emitentului 1 caracter 

 Simbol de rezervă „00” 2 caractere 

 Tipul valorilor mobiliare 1 caracter 

 Numărul de ordine al emisiunii 5 caractere 

3.  Cifra de control 1 caracter 

 

2.2. Codul țării 

Codul țării este utilizat în conformitate cu ISO 3166. Pentru codurile ISIN alocate de DCU se aplică codul 
Republici Moldova – MD. 

 

2.3. Tipul emitentului 

La formarea și alocarea codului ISIN, emitenții de valori mobiliare sunt clasificați în următoarele patru 
categorii (tipuri): 

Tipul emitentului Valoarea simbolului în codul ISIN 

1.  Persoană juridică de drept privat 1 

2.  Municipalitate 2 

3.  Banca Națională a Moldovei 3 

4.  Guvernul Republicii Moldova 4 

 
În dependență de tipul emitentului, în codul ISIN se va indica valoarea simbolului din tabelul de mai sus. 
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2.4. Simbolul de rezervă 

Simbol de rezervă este  format din următoarele două caractere „00”, care se mențin neschimbate în codul 
ISIN pentru toate emisiunile de valori mobiliare. 

 

2.5. Tipul valorilor mobiliare 

În formarea și alocarea codului ISIN, valorile mobiliare sunt clasificați în următoarele șapte categorii (tipuri): 

Tipul valorilor mobiliare Valoarea simbolului în codul ISIN 

1.  Acțiuni ordinare (E-S-*-*-*-*) 1 

2.  Acțiuni preferențiale (E-P-*-*-*-*) 2 

3.  VM de creanță cu scadența până la 1 an (D-*-*-*-*-*) 3 

4.  VM de creanță cu scadența mai mare de 1 an (D-*-*-*-*-*) 4 

5.  Obligațiuni convertibile (D-C-*-*-*-*) 5 

6.  Acțiuni convertibile (E-C-*-*-*-*) 6 

7.  Alte instrumente (M-*-*-*-*-*) 7 

 
În dependență de tipul și caracteristicile (atributele) valorii mobiliare, în codul ISIN se va indica valoarea 
simbolului din tabelul de mai sus. 

 

2.6. Numărul de ordine al emisiunii 

Numărul de ordine al emisiunii este acordat separat pentru fiecare tip de valori mobiliare, în dependență 
de clasificarea valorilor mobiliare stabilită de pct.2.5. Dat fiind că numărul de ordine este format din cinci 
caractere, pentru fiecare ISIN se va aplica o secvență de numere, începând cu 00001 și până la 99999. 

Tipul valorilor mobiliare Secvența de numere (5 caractere)* 

1.  Acțiuni ordinare (E-S-*-*-*-*) MDa00100001x- MDa00199999x 

2.  Acțiuni preferențiale (E-P-*-*-*-*) MDa00200001x- MDa00299999x 

3.  VM de creanță cu scadența până la 1 an (D-*-*-*-*-*) MDa00300001x- MDa00399999x 

4.  VM de creanță cu scadența mai mare de 1 an (D-*-*-*-*-*) MDa00400001x- MDa00499999x 

5.  Obligațiuni convertibile (D-C-*-*-*-*) MDa00500001x- MDa00599999x 

6.  Acțiuni convertibile (E-C-*-*-*-*) MDa00600001x- MDa00699999x 

7.  Alte instrumente (M-*-*-*-*-*) MDa00700001x- MDa00799999x 

* simbolul „a” reprezintă tipul valorii mobiliare, 
iar simbolul „x” reprezintă cifra de control 

2.7. Cifra de control 

Calculul cifrei de control se efectuează în patru pași, după cum urmează: 

 

Pasul 1.  

După stabilirea primelor 11 caractere ale codului ISIN, caracterelor alfabetice li se atribuie următoarele 
valori numerice: 

Alfabetic Numeric Alfabetic Numeric Alfabetic Numeric Alfabetic Numeric Alfabetic Numeric 

A  10  F  15  K  20  P  25  U  30 

B  11  G  16  L  21  Q  26  V  31 

C  12  H  17  M  22  R  27  W  32 

D  13  I  18  N  23  S  28  X  33 

E  14  J  19  O  24  T  29  Y  34 

        Z  35 
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Exemplu: 

Drept studiu de caz, se va examina alocarea codului ISIN pentru emisiunea obligațiunilor de stat, cu numărul 
de ordine al emisiunii 1000. În acest caz, primele 11 simboluri pentru codul ISIN vor fi MD400401000. 

 

La pasul 1, caracterelor alfabetice li se atribuie valori numerice: 

Alfabetic           

M D 4 0 0 4 0 1 0 0 0  

22 13 4 0 0 4 0 1 0 0 0  

Numeric           

 

 

Pasul 2. 

Se dublează fiecare a doua cifră, începând cu prima cifră din partea dreaptă a numărului obținut la pasul 1 
(inclusiv cifra zero). 

 

Exemplu: 

Simboluri inițiale: M D 4 0 0 4 0 1 0 0 0  

Valori numerice (pasul 1): 2 2 1 3 4 0 0 4 0 1 0 0 0  

Valori dublate (pasul 2): 4 2 2 3 8 0 0 4 0 1 0 0 0  

 

 

Pasul 3. 

Cifrele obținute la pasul 2 se sumează. 

Exemplu: 

Simboluri inițiale: M D 4 0 0 4 0 1 0 0 0  

Valori numerice (pasul 1): 2 2 1 3 4 0 0 4 0 1 0 0 0  

Valori dublate (pasul 2): 4 2 2 3 8 0 0 4 0 1 0 0 0  

 
Sumarea cifrelor (pasul 3):  4  +  2  +  2  +   3  +  8  +  0  +   0  +  4  +  0  +  1  +  0  +  0  +  0  =  24 

 

 

Pasul 4. 

Scădem rezultatul obținut la pasul 3 din valoarea numărului de ordin superior care se termină cu zero. Cifra 
obținută va fi cifră de control. În cazul în care rezultatul operațiunii la pasul 3 este un număr care se termină 
cu zero (30, 40 etc.), cifra de control este 0. 

Exemplu: 

1. Rezultatul operațiunii la pasul 3 este 24. 

2. Valoarea numărului de ordin superior care se termină cu zero este 30. 

3. Din valoarea numărului de ordin superior care se termină cu zero (30) scădem rezultatul obținut la 
pasul 3 (24): 

 30 – 24 = 6 

4. Pentru exemplul analizat, cifra de control va fi 6. 

MD4004010006 
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2.8. Exemple de coduri ISIN acordate de DCU 

 

Emisiuni ale următoarelor tipuri de valori mobiliare Codul  ISIN (exemple aleatorii) 

 Acțiuni ordinare MD1001000014 

 Acțiuni preferențiale MD1002000013 

 Obligațiuni corporative (cu scadența până la 1 an) MD1003000012 

 Obligațiuni corporative (cu scadența mai mare de 1 an) MD1004000011 

 Obligațiuni corporative convertibile  MD1005000010 

 Acțiuni preferențiale convertibile MD1006000019 

 Obligațiuni municipale (cu scadența până la 1 an) MD2003000010 

 Obligațiuni municipale (cu scadența mai mare de 1 an) MD2004000019 

 Certificatele Băncii Naționale a Moldovei MD3003000018 

 Bonuri de trezorerie (cu scadența până la 1 an) MD4003000016 

 Obligațiuni de stat (cu scadența mai mare de 1 an) MD4004000015 

 

3. Impactul evenimentelor corporative asupra codului ISIN 

Evenimente corporative Impact asupra coduli ISIN 

1.  Schimbarea sediului 
 
Schimbarea adresei juridice (sediului) a 
emitentului de valori mobiliare. 
 

 
 
Nu duce la modificarea codului ISIN (codul ISIN 
rămâne neschimbat). 

2.  Fuziuni 
 
2a. Fuziunea prin absorbție: 
Un emitent de valori mobiliare (compania 
A) este încorporat (absorbit) de un alte 
emitent de valori mobiliare (compania B); 
compania A dispare din punct de vedere 
juridic. 
 
 
2b. Fuziune prin contopire: 
Doi emitenți de valori mobiliare fuzionează 
pentru a forma o nouă entitate juridică 
(societate pe acțiuni). 
 

 
 
 
Codul ISIN al acțiunilor emise de emitentul absorbit 
(compania A) devine inactiv. Codul ISIN al acțiunilor 
emise de emitentul care a efectuat absorbția 
(compania B) va rămâne același. 
 
 
 
Pentru acțiunile noii entități juridice (societate pe 
acțiuni) va fi alocat un nou cod ISIN, iar ISIN-ele 
companiilor participante la fuziune devin inactive. 
 

3.  Răscumpărarea valorilor mobiliare 
 
3a. Răscumpărarea valorilor mobiliare de 
creanță. 
 
 
 
3b. Răscumpărarea acțiunilor cu termen 
limitat de circulație. 

 
 
Codul ISIN al valorilor mobiliare de creanță devine 
inactiv la data răscumpărării integrale a acestora, 
cu excepția situației în care emitentul este în 
incapacitate de plată. 
 
Codul ISIN al acțiunilor cu termen limitat de 
circulație devine inactiv la răscumpărarea integrală 
a acestora, la data/termenul prevăzut de statutul 
societății și/sau decizia de emisiune. 
 

4.  Modificarea capitalului social 
 
Modificarea capitalului social al unui 
emitent (majorarea CS prin emisiuni 

 
 
Nu duce la modificarea codului ISIN (codul ISIN 
rămâne neschimbat). 
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suplimentare, majorarea CS prin majorarea 
valorii nominale a acțiunilor, reducerea CS 
prin micșorarea valorii nominale a 
acțiunilor, reducerea CS prin anularea 
acțiunilor de tezaur). 
 

5.  Lichidarea 
 
Dizolvarea voluntară sau forțată a 
emitentului de valori mobiliare. 

 
 
Codurile ISIN pentru valorile mobiliare emise de 
emitent devin inactive după radierea emitentului 
din Registrul de stat al persoanelor juridice. 
 
 

6.  Schimbarea denumirii 
 
Schimbarea denumirii emitentului de valori 
mobiliare. 
 
 

 
 
Nu duce la modificarea codului ISIN (codul ISIN 
rămâne neschimbat). 
 

7.  Fracționarea 
 
Anularea acțiunilor plasate anterior cu 
plasarea concomitentă a acțiunilor cu 
valoarea nominală micșorată. 

 
 
Codul ISIN se modifică numai dacă este necesar din 
considerente de ordin tehnic. 

8.  Consolidarea 
 
Anularea acțiunilor plasate anterior cu 
plasarea concomitentă a acțiunilor cu 
valoare nominală majorată 
 

 
 
Codul ISIN se modifică numai dacă este necesar din 
considerente de ordin tehnic. 

9.  Convertirea 
 
Convertirea valorilor mobiliare de un 
anumit tip (valori mobiliare anulate) în 
valori mobiliare de un alt tip (valori 
mobiliare noi) 
 

 
 
După finalizarea convertirii, codul ISIN al valorilor 
mobiliare anulate devine inactiv, iar valorilor 
mobiliare noi li se va aloca un nou cod ISIN. 

 

4. Dispoziții finale 

4.1. Reutilizarea codurilor ISIN 

Codurile ISIN nu se reutilizează. 

4.2. Codurile ISIN alocate anterior 

Codurile ISIN alocate anterior aprobării prezentului Regulament de către entitățile responsabile din 
Republica Moldova rămân neschimbate. 


