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Capitolul III. Participanții DCU 

Art.19. Obținerea calității de participant 

(1) Sunt în drept să obțină calitatea de participant oricare dintre următoarele entități:5 

1) o bancă, astfel cum este definită de Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor; 
2) o societate de investiții, astfel cum este definită de Legea nr.171/2012; 
3) orice întreprindere cu sediul în străinătate care desfășoară activități permise băncilor și 

societăților de investiții; 
4) autoritățile publice și entitățile garantate public, după cum urmează:6 
a) Banca Națională a Moldovei; 
b) Ministerul Finanțelor; 
c) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; 

5) contraparte centrală, agent de decontare, casă de compensare (clearing) sau operator de 
sistem. 

(2) În vederea obținerii calității de participant, entitatea stabilită de alin.(1) pct.1)-3) prezintă DCU: 

a) cerere, conform modelului stabilit de DCU și publicat pe pagina web oficială a DCU; 
b) extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, cu ultimele date actualizate privind 

solicitantul; 
c) copia licenței deținute, după caz, de entitățile stabilite de alin.(1) pct.1)-3) și 5); 
d) contractul privind calitatea de participant la DCU (în continuare numit „contract de 

participant”), semnat de organul executiv al solicitantului; 
e) copia ordinului de plată, ce confirmă transferul mijloacelor bănești pentru obținerea calității 

de participant – în cazul în care DCU aplică comision pentru obținerea calității de participant. 

(3) Obținerea calității de participant pentru entitățile din alin.(1) pct.5) se efectuează conform 
contractului încheiat între DCU și aceste entități. 

(4) Prin depunerea cererii către DCU, entitatea care solicită obținerea calității de participant confirmă 
pe propria răspundere, că la momentul depunerii cererii corespunde următoarelor cerințe de 
calificare: 

a) dispune de personal (angajați) calificat, care îi permite să aplice corect legislația, prezentele 
Reguli și procedurile DCU, să utilizeze la nivelul cuvenit aplicația client și să asigure conexiunile 
tehnice cu Sistemul DCU; 

b) dispune de cel puțin doi colaboratori care urmează a fi înregistrați în calitate de utilizatori ai 
Sistemului DCU; 

c) nu are colaboratori care au fost condamnați pentru infracțiuni economice, infracțiuni 
informatice și infracțiuni în domeniul telecomunicațiilor;7 

d) să îndeplinească condițiile privind dotarea tehnică (configurației hardware și software minimă 
conform specificațiilor DCU), respectiv cerințe tehnice minime pentru rularea aplicației client 
al Sistemului DCU. 

(5) Participantul își asumă angajamentul să corespundă cerințelor stabilite de alin.(4) și altor prevederi 
din prezentele Reguli pe perioada deținerii calității de participant. Participantul este obligat să 
informeze imediat DCU, dacă, după obținerea calității de participant, nu întrunește cerințele 
stabilite de alin.(4) sau altor prevederi stabilite de prezentele Reguli. 

(6) Decizia privind acordarea calității de participant sau decizia de refuz se aprobă de Comitetul 
executiv în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii cererii. 

(7) DCU este în drept să solicite documente sau explicații suplimentare celor stabilite de alin.(2), până 
la expirarea termenului stabilit de alin.(6), în cazul în care: 

a) documentele sau informațiile prezentate de solicitant conțin date eronate sau incomplete; 
b) sunt necesare documente sau informații suplimentare pentru efectuarea unei evaluări de risc 

complete a solicitantului; 

                                             
5 Conform art.3 alin.(1) pct.13 din Legea nr.183/2016 și pct.4 din Regulamentul privind condițiile de acordare, suspendare și 
retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea BNM nr.159/2018. 
6 Entitățile sunt stabilite prin Hotărârea BNM nr.159/2018. 
7 Capitolele X și XI Partea Specială din Codul Penal. 
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c) sunt necesare documente sau informații suplimentare pentru a evalua corespunderea 
solicitantului cu cerințele stabilite de legislație, prezentele Reguli sau procedurile DCU. 

(8) DCU refuză acordarea calității de participant dacă este întrunită cel puțin una din următoarele 
condiții: 

a) solicitantul nu este o entitate stabilită de alin.(1) și/sau nu întrunește alte cerințe stabilite de 
prezentele Reguli; 

b) solicitantul nu a prezentat în totalitate documentele stabilite de alin.(2), sau acestea conțin 
date incomplete sau eronate; 

c) conform evaluărilor efectuate de DCU, solicitantul nu întrunește criteriile de risc. 

(9) Decizia privind refuzul de acordare a calității de participant va conține motivele de refuz. 

Art.20. Inițierea activității în calitate de participant 

(1) După emiterea deciziei privind acordarea calității de participant: 

a) DCU comunică în scris solicitantului despre acordarea calității de participant și va notifica în 
scris BNM, în termen de o zi lucrătoare de la data emiterii deciziei; 

b) DCU va notifica în scris CNPF, în termen de o zi lucrătoare de la data emiterii deciziei – în cazul 
entităților stabilite de Art.19 alin.(1) pct.2) și 3); 

c) DCU va aloca pentru utilizatorii desemnați de către Participant coduri și parole de acces în 
Sistemul DCU, precum și va furniza aplicația client necesară pentru accesarea Sistemului DCU; 

d) Comitetul executiv va stabili data începerii operațiunilor în cadrul Sistemului DCU pentru 
respectivul participant, care va fi comunicată acestuia; 

e) participantul va asigura instituirea canalelor de acces a participantului în Sistemul DCU; 
f) DCU și participantul vor asigura de comun efectuarea testărilor privind accesul participantului 

în Sistemul DCU, conform agendei și cerințelor tehnice ale DCU. 

(2) Solicitantul obține dreptul de a iniția activitatea în calitate de participant de la data în care sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) este emisă decizia Comitetului executiv privind acordarea calității de participant; 
b) este încheiat contractul de participant; 
c) cel puțin doi reprezentanți ai participantului au fost autorizați în calitate de utilizatori ai 

Sistemului DCU; 
d) sunt instituite canale de acces a participantului în Sistemul DCU; 
e) participantul deține cont de decontare în SAPI sau are desemnat un agent de plată conform 

prevederilor stabilite de Art.28; 
f) de către DCU au fost validate teste privind accesul participantului în Sistemul DCU. 

(3) Cel târziu a doua zi lucrătoare de la data în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile stabilite de 
alin.(2), DCU publică un aviz pe pagina web proprie privind acordarea calității de participant și 
dreptul acestuia de a iniția activitatea. 

(4) Dacă actele normative ale BNM nu prevăd un alt termen8, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare 
de la data emiterii deciziei privind acordarea calității de participant, participantul este obligat să 
asigure segregarea individuală a clienților săi în Sistemul DCU. Segregarea individuală a clienților 
este efectuată prin transferul valorilor mobiliare deținute de clienții participantului din contul 
omnibus în conturile investitorilor. 

Art.21. Rolurile deținute în Sistemul DCU de către participant 

(1) Drepturile și obligațiile participantului în raport cu DCU, clienții participantului și alte entități derivă 
din rolul pe care îl deține participantul în Sistemul DCU. 

(2) Participanții pot deține unul sau mai multe dintre următoarele roluri în Sistemul DCU: 

a) operator de cont – este în drept să deschidă și să administreze conturi de valori mobiliare și 
introduce ordine de transfer în Sistemul DCU în privința acestora; 

                                             
8 A se vedea Regulamentul privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central 
unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea BNM nr.159/2018. 
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b) agent de decontare – este în drept să pună la dispoziția clienților săi conturi de valori mobiliare 
(conturi ale investitorului), prin care în Sistemul DCU sunt decontate ordinele de transfer a 
valorilor mobiliare ale clienților săi; 

c) agent de plată – este în drept să pună la dispoziția clienților săi conturi de mijloace bănești, 
prin care sunt decontate ordine de plată privind operațiunile efectuate în Sistemul DCU; 

d) agent al emitentului – este în drept să reprezinte emitentul în raport cu DCU, să îndeplinească 
din numele emitentului una sau mai multe dintre obligațiile și activitățile stabilite de 
prezentele Reguli și procedurile DCU în privința emitentului; 

e) depozitar central străin – este în drept să dețină calitatea de operator de cont, agent de 
decontare, agent de decontare și/sau agent al emitentului în privința clienților săi. 

(3) Participantul este responsabil de faptul dacă rolul pe care îl  deține în Sistemul DCU și drepturile pe 
care le obține în virtutea acestui rol corespund licenței/autorizației eliberată de autoritatea 
competentă. 

(4) Rolurile pot fi deținute de participanți după cum urmează: 

a) rolul de operator de cont poate fi deținut de orice participant al DCU; 
b) rolul de agent de decontare poate fi deținut de orice bancă sau societate de investiții, care, în 

temeiul licenței deținute, este în drept să pună la dispoziția clienților săi conturi de valori 
mobiliare; 

c) rolul de agent de plată poate fi deținut de  banca care deține cont de decontare în SAPI; 
d) rolul de agent al emitentului poate fi deținut de BNM, orice bancă sau societate de investiții 

care este participant al DCU; 
e) rolul de depozitar central străin poate fi deținut de depozitar central, contraparte centrală, 

agent de decontare, casă de compensare (clearing) sau operator de sistem din alt stat, 
autorizată în mod corespunzător de autoritatea competentă din statul în cauză. 

(5) Participantul care deține rolul de agent de decontare este implicit și operator de cont în privința 
conturilor clienților săi. 

(6) Participantul este în drept: 

a) să obțină unul sau mai multe dintre rolurile stabilite de alin.(2), în temeiul cererii adresate 
DCU, depuse la obținerea calității de participant sau în orice moment după obținerea acesteia; 

b) să solicite retragerea unuia sau mai multor dintre rolurile stabilite de alin.(2), în temeiul cererii 
adresate DCU, depuse în orice moment după obținerea acesteia, cu condiția că este respectat 
alin.(7). 

(7) Participantul este obligat să dețină cel puțin unul dintre rolurile stabilite de alin.(2). 

Art.22. Obligațiile participantului 

(1) Participantul este obligat: 

a) să respecte prevederile prezentelor Reguli și procedurilor DCU, precum și orice modificări și 
completări la acestea, inclusiv cele aprobate după obținerea calității de participant; 

b) să asigure confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal în privința operațiunilor 
efectuate în cadrul Sistemului DCU; 

c) să asigure corespunderea cu legislația a operațiunilor inițiate sau efectuate de participant prin 
intermediul Sistemului DCU; 

d) să asigure introducerea în Sistemul DCU a ordinelor de transfer în conformitate cu cerințele 
prezentelor Reguli și indicațiile clienților, precum și să asigure introducerea corectă a datelor 
în Sistemul DCU, inclusiv a datelor introduse în ordinele de transfer și conturile de valori 
mobiliare; 

e) să asigure evidența corectă a valorilor mobiliare proprii și ale clienților săi; 
f) să prezinte DCU informațiile stabilite de prezentele Reguli, în vederea gestionării de către DCU 

a riscurilor ce țin de activitatea sa și relațiilor cu participanții DCU; 
g) să achite către DCU plățile și comisioanele pentru serviciile prestate participantului în cauză 

de către DCU, precum și orice penalități în conformitate cu prezentele Reguli și actele stabilite 
de Art.89 alin.(2); 

h) să informeze DCU în cazul modificării datelor prezentate anterior către DCU  conform cerințelor 
prezentelor Reguli; 
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i) să informeze imediat DCU, la adresa email stabilită de DCU, despre orice erori în datele 
introduse de participant în Sistemul DCU, inclusiv a datelor din ordinele de transfer sau datelor 
privind conturile de valori mobiliare; 

j) să informeze imediat DCU despre orice întreruperi sau incidente în sistemele participantului, 
precum și despre orice circumstanțe care pot duce la incapacitatea de plată și de livrare a 
valorilor mobiliare, și/sau la insolvabilitatea participantului DCU; 

k) să asigure segregarea și evidența clienților săi, în conformitate cu Art.20 alin.(4) și Art.50; 
l) să asigure înlăturarea încălcărilor prezentelor Reguli, conform avertismentelor expediate de 

DCU. 

(2) Orice operațiune efectuată în Sistemul DCU de un participant în numele clientului său, trebuie să 
fie bazată pe un contract, dispoziție sau ordin de transfer și/sau orice alt act juridic, conform 
legislației, care îi acordă participantului împuternicirile necesare. 

Art.23. Suspendarea calității de participant 

(1) Suspendarea calității de participant de către DCU poate avea loc în următoarele cazuri: 

a) la cererea participantului (cu indicarea motivului), cu specificarea datei de la care se dorește 
suspendarea calității de participant; 

b) urmare a încălcării de către participant a prevederilor Regulamentului privind condițiile de 
acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al 
valorilor mobiliare (Hotărârea BNM nr.159/2018), Regulilor DCU, inclusiv a prevederilor 
contractului încheiat cu DCU; 

c) neonorării de către participant a obligațiunilor de achitare a serviciilor DCU sau a obligațiunilor 
sale de decontare, stabilite în conformitate cu Regulile DCU; 

d) în cazul constatării de către DCU, precum că participantul a prezentat către DCU documente și 
informații care conțin date incomplete, contradictorii, neveridice sau insuficiente; 

e) urmare a suspendării licenței pentru entitățile stabilite de Art.19 alin.(1) pct.1)-3) sau 5); 
f) atunci când nu sunt îndeplinite cerințele de calificare față de participanți descrise în Regulile 

DCU. 

(2) În cazul în care suspendarea calității de participant are loc la cererea participantului, perioada de 
suspendare nu poate depăși 60 de zile calendaristice de la data aplicării respectivei măsuri, cu 
excepția stabilită de alin.(3). 

(3) Suspendarea calității de participant se efectuează pe perioada stabilită prin decizia de suspendare, 
dar care nu poate fi mai mare de 3 luni, pentru înlăturarea încălcărilor. DCU va informa în scris 
BNM, în termen de o zi lucrătoare de la data aplicării respectivei măsuri, cu privire la suspendarea 
calității unui participant, cu menționarea motivelor care au stat la baza măsurii adoptate. 

(4) DCU este în drept, în orice moment după aprobarea deciziei de suspendare: 

a) să anuleze decizia de suspendare, înainte de expirarea perioadei de suspendare, în cazul în 
care participantul a înlăturat temeiurile care au dus la suspendare; 

b) să prelungească perioada de suspendare cu alte cel mult 3 luni, suplimentar termenului stabilit 
de alin.(3), în cazul în care participantul nu a înlăturat temeiurile care au dus la suspendare; 

c) să retragă calitatea de participant, conform Art.24 alin.(1). 

(5) Din momentul suspendării calității de participant și pe întreaga perioadă de suspendare, 
participantului în cauză și utilizatorilor acestuia i se suspendă accesul în Sistemul DCU și dreptul de 
a efectua operațiuni prin intermediul Sistemului DCU. 

Art.24. Retragerea calității de participant 

(1) Retragerea calității de participant poate avea loc în următoarele cazuri: 

1) la solicitarea participantului respectiv, acesta depunând următoarele documente: 
a) cererea de retragere a calității de participant (cu indicarea motivului), cu specificarea datei 

de la care se dorește încetarea calității de participant; 
b) documentele justificative; 
c) notificarea privind încetarea relațiilor contractuale cu DCU; 
2) urmare a încălcării prevederilor Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare și 
retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Hotărârea BNM 
nr.159/2018), Regulilor DCU, inclusiv a prevederilor contractului încheiat cu DCU. 
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(2) Calitatea de participant încetează la data emiterii deciziei de retragere a calității de participant 
sau la data indicată în decizie. 

(3) DCU va informa în scris BNM, în termen de o zi lucrătoare de la data aplicării respectivei măsuri, cu 
privire la retragerea calității unui participant, cu menționarea motivelor care au stat la baza măsurii 
adoptate. 

(4) Calitatea de participant a unei entități încetează de drept: 

a) ca efect a fuziunii, dizolvării sau divizării entității; 
b) urmare a expirării sau anulării licenței pentru entitățile stabilite de Art.19 alin.(1) pct.1)-3) 

sau 5); 
c) urmare a intrării participantului în procedura falimentului, lichidării sau a altei proceduri 

similare. 

(5) Retragerea calității de participant duce la rezilierea contractului de participant, conform condițiilor 
stabilite de Art.30 alin.(10). 

Art.25. Decizia de suspendare/retragere 

(1) Decizia privind suspendarea sau retragerea calității de participant, sau privind suspendarea 
accesului la funcționalitățile în Sistemul DCU se aprobă de Comitetul executiv. 

(2) În termen de o zi lucrătoare de la data aprobării deciziei de suspendare/retragere, DCU: 

a) va informa în scris despre acest fapt participantul, BNM și, în cazul entităților stabilite de Art.19 
alin.(1) pct.2) și 3), CNPF; 

b) va publica informația privind suspendarea/retragerea pe pagina web a DCU. 

(3) Decizia privind suspendarea/retragerea va conține cel puțin următoarele informații: 

a) temeiul de suspendare/retragere; 
b) data și ora de la care se aplică suspendarea/retragerea; 
c) perioada suspendării – în cazul suspendării calității de participant și/sau accesului la 

funcționalitățile în Sistemul DCU. 

Art.26. Consecințele suspendării/retragerii 

(1) Retragerea sau suspendarea calității de participant și/sau accesului participantului la una sau mai 
multe funcționalități ale Sistemului DCU: 

a) nu elimină obligația participantului de a achita plățile și comisioanele restante față de DCU, 
inclusiv cele pentru deținerea calității de participant pe perioada suspendării; 

b) nu exclude dreptul DCU de a aplica alte măsuri față de participant conform legislației sau 
prezentelor Reguli; 

c) nu absolvă participantul de obligația de a respecta prevederile prezentelor Reguli și 
procedurilor DCU; 

d) nu absolvă participantul de obligația de a livra mijloacele bănești sau valorile mobiliare, în 
vederea decontării operațiunilor încheiate de participantul în cauză până la suspendarea 
calității de participant și/sau accesului; 

e) nu absolvă participantul de obligația de a achita clienților săi plățile recepționate de la emitenți 
pentru operațiunile corporative efectuate prin Sistemul DCU; 

f) nu absolvă participantul de obligația de a returna contrapărții valorile mobiliare ce servesc ca 
garanții. 

(2) Pe perioada suspendării calității de participant și/sau accesului participantului la una sau mai multe 
funcționalități ale Sistemului DCU, se admite transferul conturilor de valori mobiliare administrate 
de acest participant doar cu respectarea următoarelor condiții cumulative: 

a) contul de valori mobiliare este transferat către un alt participant ale cărui drepturi nu au fost 
suspendate; 

b) contul de valori mobiliare transferat se menține pe numele aceleași persoane (titularul 
contului); 

c) valorile mobiliare din contul transferat rămân în proprietatea/deținerea aceleași persoane 
(titularul contului); 

d) asupra valorilor mobiliare din contul transferat vor fi menținute toate restricțiile și grevările 
existente la momentul inițierii transferului; 
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e) titularul contului de valori mobiliare și-a exprimat acordul în scris privind transferul contului 
către un alt participant. 

(3) Transferul contului de valori mobiliare se efectuează de DCU în condițiile stabilite de alin.(2) și 
conform Procedurilor aplicate în cazul insolvabilității participantului (Art.4 alin.(2) lit.e)). 

(4) Retragerea calității de participant duce la transferul tuturor conturilor de valori mobiliare din 
administrarea participantului în cauză către alți participanți. În acest caz, transferul tuturor 
conturilor de valori mobiliare din administrarea participantului în cauză către alți participanți se 
face cu respectarea cumulativă a condițiilor stabilite de alin.(2). 

(5) Participantul este obligat să informeze clienții săi privind transferul conturilor de valori mobiliare 
conform alin.(4), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din momentul inițierii transferului (în cazul 
suspendării) sau retragerii calității de participant (în cazul retragerii). 

(6) În cazul retragerii calității de participant, participantul este responsabil de respectarea prezentelor 
Reguli și procedurilor DCU până la îndeplinirea completă a obligațiilor sale față de DCU. 

(7) La solicitarea contrapărților, DCU va sista operațiunile reversibile ale participantului, încheiate până 
la momentul retragerii calității, precum și va suspenda executarea obligațiilor corelative ale 
contrapărților. 

Art.27. Răspunderea participanților 

(1) Participantul poartă răspundere față de DCU pentru pierderile cauzate de cel puțin una din 
următoarele fapte: 

a) nerespectarea legislației, prezentelor Reguli și procedurilor DCU; 
b) furnizarea către DCU a unor informații eronate sau neveridice; 
c) fraudă, fapte ilicite sau neglijență. 

(2) Participantul nu poartă răspundere față de DCU pentru: 

a) pierderile investiționale și morale; 
b) pierderile cauzate de evenimente de forță majoră. 

(3) În cazul încălcării prevederilor prezentelor Reguli sau procedurilor DCU de către participant, 
suplimentar altor măsuri stabilite de prezentele Reguli, DCU este în drept să aplice față de 
participant următoarele măsuri: 

a) să expedieze în adresa participantului avertismente în vederea înlăturării încălcării; 
b) să suspende și/sau retragă calitatea de participant conform Art.23-Art.25; 
c) să aplice măsurile stabilite de Art.67 alin.(1). 

(4) În cazul în care încălcarea constă în neîndeplinirea unei obligații de către participant, aplicarea unei 
măsuri conform alin.(3) nu elimină responsabilitatea participantului de a executa obligația în cauză. 

Art.28. Rolul de agent de plată 

(1) Participantul la DCU care deține cont de decontare în SAPI este în drept să obțină rolul de agent de 
plată în privința operațiunilor sale efectuate în Sistemul DCU. 

(2) În vederea obținerii rolului de agent de plată, participantul este obligat să încheie cu DCU și BNM 
(care este și administrator al SAPI) un contract privind participarea în sistemul automatizat de plăți 
interbancare, conform modelului stabilit de BNM (în continuare numit „contract privind 
participarea în SAPI”). 

(3) DCU va înregistra în Sistemul DCU rolul de agent de plată al participantului în termen de cel mult 5 
zile lucrătoare de la data semnării contractului privind participarea în SAPI, conform alin.(2). 

(4) Participantul deține rolul de agent de plată de la data înregistrării rolului de agent de plată de către 
DCU și până la data eliminării acestui rol. Eliminarea rolului de agent de plată este efectuată de 
DCU: 

a) la cererea participantului; 
b) în cazul suspendării sau retragerii calității de participant la DCU; 
c) în cazul suspendării sau retragerii calității de participant în SAPI. 
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(5) De la data înregistrării în Sistemul DCU a rolului de agent de plată al unui participant, DCU dispune 
de dreptul de a efectua debitarea directă a mijloacelor bănești din contul de decontare în SAPI al 
participantului în cauză, în conformitate cu contractul de participant și contractul privind 
participarea în SAPI, pentru: 

a) operațiunile efectuate în Sistemul DCU de către participant; 
b) plățile și comisioanele pe care participantul trebuie să le achite sau le datorează DCU. 

(6) DCU dispune de dreptul de a efectua debitarea directă a penalităților participantului față de DCU 
din contul de decontare în SAPI al participantului în următoarele cazuri: 

a) dacă participantul a validat (recunoscut) penalitățile; 
b) dacă penalitățile sunt aplicate în temeiul deciziei instanței de judecată. 

Art.29. Agentul de plată al participantului care nu deține cont de decontare în SAPI 

(1) Participantul la DCU care nu deține cont de decontare în SAPI este obligat să desemneze unul sau 
mai mulți agenți de plată din numărul participanților care dețin acest rol conform Art.28 alin.(1). 

(2) Doar o bancă care este participant și deține rolul de agent de plată poate fi desemnată ca agent de 
plată pentru un alt participant. 

(3) În vederea înregistrării unui participant (participantul A) în calitate de agent de plată al unui alt 
participant (participantul B), în adresa DCU se depune cerere privind înregistrarea agentului de 
plată, conform modelului stabilit de DCU, semnată de participantul A și participantul B. 

(4) DCU asigură înregistrarea unui participant în calitate de agent de plată al unui alt participant în 
termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor stabilite de alin.(3). 

(5) Participantul (participantul A) deține calitatea de agent de plată al unui alt participant 
(participantul B) de la data înregistrării acestui fapt de către DCU și până la data eliminării acesteia. 
Eliminarea calității de agent de plată al participantului A pentru participantul B este efectuată de 
DCU: 

a) la cererea participantului A; 
b) la cererea participantului B; 
c) în cazul suspendării sau retragerii calității de participant la DCU al participantului A; 
d) în cazul suspendării sau retragerii calității de participant la SAPI al participantului A. 

(6) De la data înregistrării participantului (participantul A) ca agent de plată pentru un alt participant 
(participantul B), DCU dispune de dreptul de a efectua debitarea directă a mijloacelor bănești din 
contul de decontare în SAPI al participantului A, în conformitate cu contractul de participant și 
contractul privind participarea în SAPI, pentru: 

a) operațiunile efectuate în Sistemul DCU de către participantul B; 
b) plățile și comisioanele pe care participantul B trebuie să le achite sau le datorează DCU; 
c) penalitățile pe care participantul B trebuie să le achite sau le datorează DCU, conform alin.(7). 

(7) La deținerea de către un participant (participantul A) a calității de agent de plată al unui alt 
participant (participantul B), DCU dispune de dreptul de a efectua debitarea directă a penalităților 
participantului B față de DCU din contul de decontare în SAPI al participantului A, în următoarele 
cazuri: 

a) dacă participantul B a validat (recunoscut) penalitățile; 
b) dacă penalitățile sunt aplicate în temeiul deciziei instanței de judecată. 

(8) DCU nu va efectua debitarea directă a contului de decontare din SAPI al agentului de plată, conform 
alin.(6) și (7), în cazul în care agentul de plată informează DCU, conform Art.67 alin.(4) lit.b), că 
participantul nu a livrat mijloacele bănești necesare pentru executarea decontării operațiunilor cu 
valori mobiliare corporative. 

Art.30. Relații contractuale cu participanții 

(1) Relațiile juridice între DCU și participanți sunt guvernate de legislație, prezentele Reguli și 
contractul de participant. 

(2) Contractul de participant va corespunde modelului stabilit de Error! Reference source not found. 
la prezentele Reguli. Prin acordul părților, contractul de participant încheiat cu BNM și Ministerul 
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Finanțelor poate conține alte prevederi decât cele din modelul stabilit de Error! Reference source 
not found. la prezentele Reguli. 

(3) Contractul de participant se consideră încheiat la data emiterii de către DCU a deciziei privind 
acordarea calității de participant, conform prevederilor stabilite de Art.19. 

(4) Contractul de participant se încheie pe o perioadă nedeterminată. 

(5) Pe durata valabilității contractului de participant, DCU și participantul dețin drepturile, obligațiile 
și responsabilitățile stabilite de contract și de prezentele Reguli. 

(6) Suspendarea calității de participant și/sau accesului participantului la una sau mai multe 
funcționalități ale Sistemului DCU nu duce la suspendarea sau rezilierea contractului dintre DCU și 
participantul în cauză. 

(7) Contractul de participant poate fi modificat prin acordul comun al DCU și al participantului. 

(8) Contractul de participant poate fi reziliat: 

a) la cererea participantului; 
b) prin acordul comun al părților; 
c) la retragerea calității de participant, conform Art.24. 

(9) Cererea de reziliere a contractului de participant, adresată de participant către DCU, este în mod 
implicit și cerere de retragere a calității de participant. 

(10) Contractul de participant se consideră reziliat la data în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiții: 

a) calitatea de participant a fost retrasă; 
b) a fost efectuat transferul tuturor conturilor de valori mobiliare din administrarea 

participantului către un alt participant, conform Art.26 alin.(4); 
c) participantul și-a îndeplinit toate obligațiile sale față de DCU. 

Art.31. Relații contractuale între participant și clienții săi 

(1) Participantul este responsabil pentru relațiile sale contractuale cu clienții săi și corespunderea 
acestora cu legislația. 

(2) DCU nu poartă răspundere față de participant, clienții acestuia sau orice altă persoană pentru 
relațiile contractuale ale participantului cu clienții săi și orice consecințe cauzate de stabilirea unor 
astfel de relații. 

Art.32. Clauze de confidențialitate aplicate participantului 

(1) Participantul este obligat să asigure confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la relațiile 
sale de afaceri cu DCU și Sistemul DCU, inclusiv datele din conturile de valori mobiliare (deținătorii 
conturilor, operațiuni, solduri, rulaje în cont etc.), precum și a documentației care conține astfel 
de documente și informații. 

(2) Angajații și membrii organelor de conducere ale participantului, care, în contextul atribuțiilor de 
serviciu, au acces la datele și informațiile stabilite de alin.(1) sunt obligați să păstreze 
confidențialitatea acestora și să folosească aceste date și informații doar în interes de serviciu în 
cadrul participantului în cauză. 

(3) Datele și informațiile stabilite de alin.(1) pot fi prezentate de participant în următoarele cazuri, 
potrivit prevederilor legale: 

a) la cererea clientului participantului care deține valori mobiliare, în privința operațiunilor cu 
valorile mobiliare deținute de acesta; 

b) la cererea moștenitorului clientului participantului persoană fizică, în privința valorilor 
mobiliare deținute de persoana fizică în cauză; 

c) la cererea succesorului clientului participantului persoană juridică, în privința valorilor 
mobiliare deținute de persoana juridică în cauză; 

d) la cererea DCU, în privința operațiunilor efectuate de participant sau clientul acestuia prin 
intermediul Sistemului DCU, precum și în privința informațiilor și documentației ce țin de aceste 
operațiuni; 

e) la cererea BNM – în contextul realizării măsurilor de supraveghere a DCU, participanților la DCU, 
băncilor și pieței financiare; 
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f) la cererea CNPF – în contextul realizării măsurilor de supraveghere a pieței de capital; 
g) la cererea Ministerului Finanțelor, în privința operațiunilor și listei deținătorilor valorilor 

mobiliare emise de acesta; 
h) la cererea BNM, în privința operațiunilor și listei deținătorilor de valori mobiliare emise de 

aceasta; 
i) la cererea DCU, în vederea creării listei acționarilor unei societăți pe acțiuni, în cazul în care 

clienții participantului dețin acțiuni emise de societatea în cauză; 
j) la cererea DCU, în vederea creării listei deținătorilor de obligațiuni emise de un emitent, în 

cazul în care clienții participantului dețin acțiuni emise de emitentul în cauză; 
k) la cererea instanței de judecată – în contextul unei cauze în curs de examinare; 
l) la cererea organului de urmărire penală – în cadrul urmăririi penale, privind cauza penală 

concretă, în temeiul ordonanței organului de urmărire penală și autorizației judecătorului de 
instrucție; 

m) la cererea executorului judecătoresc – în vederea aplicării unei proceduri de executare , în 
temeiul documentului executoriu; 

n) la cererea notarului – în contextul procedurii succesorale; 
o) în alte cazuri prevăzute expres de lege. 

(4) Nu constituie încălcare a clauzei de confidențialitate conform alin.(1), prezentarea de către 
participant a datelor și informațiilor în următoarele cazuri: 

a) prezentarea și publicarea datelor și informațiilor statistice, rapoartelor, studiilor și rating-urilor 
efectuate de participant; 

b) prezentarea și publicarea datelor și informațiilor, fără dezvăluirea identității sau datelor 
personale ale clientului participantului; 

c) prezentarea rapoartelor și dărilor de seamă către autoritățile publice, conform legislației; 
d) accesul la date și informații de către angajații și membrii organelor de conducere ale 

participantului, în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu; 
e) prezentarea datelor și informațiilor în vederea efectuării auditului intern și extern al 

participantului; 
f) transmiterea datelor și informațiilor către alte sisteme de decontare a valorilor mobiliare, 

sistemele de plăți și platformele de tranzacționare, care au stabilite conexiuni cu participantul; 
g) prezentarea datelor și informațiilor către entitățile și în cazurile stabilite de alin.(3); 
h) prezentarea către persoane terțe sau publicarea de către entitățile stabilite de alin.(3) a 

datelor și informațiilor recepționate de la participant. 

Art.33. Utilizatorii participantului 

(1) Participantul trebuie să dispună de cel puțin doi reprezentanți, autorizați de DCU în calitate de 
utilizatori ai Sistemului DCU (în continuare numiți „utilizator”). 

(2) DCU autorizează reprezentantul participantului în calitate de utilizator al Sistemului DCU, în temeiul 
cererii depuse de participant, în termen de cel mult: 

a) 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii – dacă autorizarea reprezentantului are loc 
concomitent cu acordarea calității de participant; 

b) 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii – dacă autorizarea reprezentantului are loc după 
acordarea calității de participant. 

(3) DCU refuză autorizarea unui reprezentant al participantului în calitate de utilizator sau retrage 
calitatea, dacă aceasta i-a fost acordată anterior reprezentantului, în cazul în care: 

a) reprezentantul nu corespunde cerințelor stabilite de Art.19 alin.(4) lit.a) și c); 
b) reprezentantului i-au fost aplicate restricții privind desfășurarea activității pe piața financiară 

prin decizia BNM, CNPF, instanței de judecată sau altor autorități competente; 
c) participantului i-a fost suspendată sau retrasă calitatea de participant. 

(4) Participantul este obligat: 

a) să asigure, sub propria răspundere, că reprezentanții înaintați pentru a fi desemnați în calitate 
de utilizatori corespund cerințelor stabilite de Art.19 alin.(4) lit.a) și c); 

b) să asigure segregarea funcțiilor operaționale și de autorizare între utilizatorii săi; 
c) să participe la măsurile de reconciliere, realizate de DCU, în vederea verificării și confirmării 

utilizatorilor; 



 

INFORMAȚII PUBLICE  

d) să ceară DCU retragerea calității de utilizator, cel târziu la data în care are loc un astfel de 
eveniment, în cazul în care: 

1) reprezentantul nu corespunde cerințelor stabilite de Art.19 alin.(4) lit.a) și c); 
2) reprezentantul nu mai desfășoară, din numele participantului, operațiuni în cadrul 

Sistemului DCU, ca urmare a disponibilizării, trecerii într-o altă funcție, rezilierii 
contractului dintre participant și reprezentantul său sau din orice altă cauză. 

(5) DCU retrage calitatea de utilizator în termen de cel mult o zi: 

a) de la data la care DCU constată situațiile stabilite de (3) lit.a)-c); 
b) de la data la care participantul depune cererea stabilită de alin.(4) lit.d). 

  




