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Capitolul VI. Deschiderea și administrarea 
conturilor de valori mobiliare 

Art.47. Prevederi generale privind conturile de valori mobiliare 

(1) DCU deschide și menține conturi de valori mobiliare în formă electronică, în cadrul Sistemului DCU. 

(2) Contul de valori mobiliare este utilizat pentru evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare, ca 
urmare a creditării sau debitării contului de valori mobiliare. Restricțiile aplicate asupra valorilor 
mobiliare sunt introduse în înscrierile (sub-balanța) privind contul de valori mobiliare. 

(3) DCU deschide următoarele tipuri de conturi de valori mobiliare: 

a) cont individual – cont deschis pe numele unei persoane fizice sau juridice (deținătorul contului), 
în care se ține evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare ale persoanei în cauză;  

b) cont omnibus – cont de valori mobiliare deschis pe numele participantului, în care se ține 
evidența valorilor mobiliare deținute de clienții participantului, fără identificarea acestor 
clienți în cadrul Sistemului DCU (segregare de tip omnibus a clienților); 

c) cont al emitentului – cont deschis pe numele unui emitent de valori mobiliare, în care se 
efectuează înregistrarea inițială a valorilor mobiliare, emise de emitentul în cauză. 

(4) În vederea asigurării evidenței corecte a valorilor mobiliare, efectuării operațiunilor în Sistemul DCU 
și executării măsurilor de reconciliere și control, în Sistemul DCU sunt menținute conturi analitice 
(tehnice). 

(5) Contul de valori mobiliare este considerat deschis după executarea tuturor procedurilor de 
înregistrare a acestuia în Sistemul DCU. 

(6) Fiecare cont deschis în Sistemul DCU conține un identificator (număr de identificare) unic. 

(7) Modificarea datelor privind contul de valori mobiliare de către DCU sau de operatorul de cont se 
permite doar în măsura în care este necesară modificarea informațiilor privind deținătorul contului 
de valori mobiliare. Se interzice substituirea unei persoane care este titular al unui cont de valori 
mobiliare cu o altă persoană, cu menținerea aceluiași număr de cont. 

Art.48. Conturi individuale 

(1) Contul individual poate fi de trei tipuri: 

a) cont propriu – cont de valori mobiliare deschis pe numele unui participant, în care sunt 
înregistrate valorile mobiliare deținute de participantul în cauză; 

b) cont al investitorului – cont de valori mobiliare deschis pe numele unui deținător de valori 
mobiliare, care este client al unui participant, în care sunt înregistrate valorile mobiliare 
deținute de deținătorul în cauză; 

c) cont de registru – cont de valori mobiliare deschis pe numele unui deținător de valori, care nu 
este client al unui participant, în care sunt înregistrate valorile mobiliare deținute de 
deținătorul în cauză. 

(2) Contul propriu este deschis doar participanților și DCU. Un participant/DCU poate deține unul sau 
mai multe conturi proprii. 

(3) Contul investitorului și contul de registru este deschis oricărei persoane juridice sau fizice cu 
capacitate de exercițiu. 

Art.49. Drepturi și restricții asupra valorilor mobiliare 

(1) Dacă legislația nu prevede altfel, la stabilirea drepturilor și restricțiilor asupra valorilor mobiliare 
ca urmare a efectuării unei operațiuni în Sistemul DCU, sunt aplicate următoarele reguli: 

a) dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare în momentul creditării contului 
individual de valori mobiliare; 

b) dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare este transmis în momentul debitării contului 
individual de valori mobiliare; 

c) restricția privind dreptul asupra valorilor mobiliare deținute de o persoană apare în momentul 
trecerii valorilor mobiliare în sub-balanța cu restricția aplicată la contul individual de valori 
mobiliare; 
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d) restricția privind dreptul asupra valorilor mobiliare deținute de o persoană este eliminată în 
momentul retragerii din sub-balanța cu restricția aplicată la contul individual de valori 
mobiliare. 

(2) În cazul în care evidența valorilor mobiliare este dusă în cadrul sistemelor și registrelor interne ale 
participantului („lower tier security accounts”), transferul dreptului de proprietate asupra valorilor 
mobiliare are loc în conformitate cu legislația și contractul încheiat între participant și clientul său. 

(3) Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și aplicarea restricțiilor în privința 
drepturilor asupra valorilor mobiliare se efectuează prin intermediul instrucțiunilor indicate în 
ordinul de transfer introdus în Sistemul DCU de operatorul contului sau de DCU. 

(4) Participantul care administrează conturile de valori mobiliare din numele clienților săi poartă 
răspundere pentru ținerea evidenței drepturilor de proprietate ale clienților săi asupra valorilor 
mobiliare. Participantul este responsabil pentru ținerea evidenței drepturilor de proprietate asupra 
valorilor mobiliare pe care le deține în conturi proprii. 

Art.50. Segregarea clienților participantului 

(1) În cadrul DCU, deschiderea și administrarea conturilor individuale de valori mobiliare și evidența 
drepturilor asupra valorilor mobiliare se efectuează la nivel superior („top tier security accounts”), 
prin intermediul conturilor create în Sistemul DCU, cu segregarea individuală a clienților. 

(2) Prin derogare de la alin.(1), în Sistemul DCU pot fi deschise conturi omnibus, cu segregarea de tip 
omnibus a clienților, în următoarele cazuri: 

a) pentru participantul care deține licență de societate de investiții, în vederea decontării 
tranzacțiilor încheiate pe o piață reglementată sau MTF, conform Art.68; 

b) pentru participantul care deține licență de societate de investiții sau alte entități, dacă în 
momentul transferului datelor din sistemele societăților de registru și sistemul DNVM în 
Sistemul DCU, conform art.46 alin.(4) din Legea nr.234/2016, participantul în cauză deține în 
custodie valorile mobiliare ale clienților săi – în acest caz, participantul va asigura segregarea 
individuală a clienților conform cerințelor din Art.20 alin.(4); 

c) pentru DNVM, dacă în momentul transferului datelor din Sistemul DNVM în Sistemul DCU, 
conform art.46 alin.(13) din Legea nr.234/2016, DNVM deține pe conturile depozitare solduri 
de valori  mobiliare neretrase din custodie conform Hotărârii CNPF nr.11/6 din 18.03.2019; 

d) pentru depozitarul central străin, care are conexiuni cu DCU, în vederea decontării valorilor 
mobiliare prin sistemele depozitarului central străin. 

(3) Participantul care deține cont omnibus în DCU este obligat să  asigure evidența drepturilor asupra 
acestor valori mobiliare în cadrul sistemelor și registrelor interne proprii („lower tier security 
accounts”), pentru perioada în care valorile mobiliare sunt deținute pe conturi omnibus. 

(4) Răspunderea pentru modul și condițiile de asigurare a evidenței drepturilor asupra valorilor 
mobiliare în cadrul sistemelor și registrelor interne ale participantului („lower tier security 
accounts”) revine participantului în cauză. 

(5) Participantul este obligat să prezinte DCU, la cererea acestuia, lista deținătorilor reali de valori 
mobiliare și numărul de valori mobiliare deținute de aceștia ale căror valori mobiliare sunt ținute în 
conturi omnibus. 

Art.51. Deschiderea și administrarea conturilor 

Conturi ale investitorului 

(1) Deschiderea și administrarea conturilor investitorului se efectuează de către participantul care 
deține rolul de agent de decontare, în privința contului deschis pe numele clientului său. 

(2) Conturile investitorului se deschid nemijlocit de participant în Sistemul DCU. 

(3) Modificarea datelor privind contul investitorului se efectuează de către participantul care deține 
rolul de agent de decontare sau de DCU, dacă procedurile DCU nu prevăd altfel. 

(4) În cazuri excepționale, DCU deschide conturi ale investitorului pe numele clienților participantului, 
la cererea scrisă a participantului. 

(5) Prin derogare de la alin.(4), DCU deschide conturi ale investitorului pe numele clienților 
participantului, pentru deținătorii ale căror valori mobiliare sunt transmise în custodia societății de 
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investiții sau a DNVM, la transferul datelor din sistemul societăților de registru și sistemul DNVM, 
conform art.46 alin.(4) și (13) din Legea nr.234/2016. 

Conturi proprii  

(6) Deschiderea conturilor proprii, precum și modificarea datelor privind conturile proprii se efectuează 
în mod exclusiv de DCU. 

(7) DCU deschide și acordă fiecărui participant un cont propriu, la acordarea calității de participant. 
Orice cont propriu suplimentar se deschide și se acordă participantului de către DCU, la cererea 
participantului în cauză. 

Conturi omnibus 

(8) Contul omnibus poate fi deschis doar entităților stabilite de Art.50 alin.(2). 

(9) Deschiderea conturilor omnibus, precum și modificarea datelor privind conturile omnibus se 
efectuează în mod exclusiv de DCU. 

(10) Un participant poate deține un singur cont omnibus. 

(11) DCU deschide și acordă fiecărui participant care deține licență de societate de investiții un cont 
omnibus, la acordarea calității de participant. 

Conturi de emitent 

(12) Deschiderea și administrarea conturilor de emitent, precum și modificarea datelor privind conturile 
de emitent se efectuează în mod exclusiv de DCU. 

(13) Contul de emitent se deschide în temeiul cererii emitentului, prezentate către DCU în vederea 
înregistrării valorilor mobiliare în Sistemul DCU, conform procedurii stabilite de Art.34. 

(14) Prin derogare de la alin.(13), DCU deschide conturi de emitent pentru emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt recepționate de DCU la transferul datelor din sistemul societăților de registru și 
sistemul DNVM, conform art.46 alin.(4) și alin.(13) din Legea nr.234/2016. 

Conturi de registru 

(15) Deschiderea și administrarea conturilor de registru, precum și modificarea datelor privind conturile 
de registru se efectuează în mod exclusiv de DCU. 

(16) Contul de registru se deschide: 

a) în temeiul cererii emitentului, prezentate către DCU în vederea înregistrării valorilor mobiliare 
în Sistemul DCU, conform procedurii stabilite de Art.34; 

b) la solicitarea deținătorului de valori mobiliare. 

(17) Prin derogare de la alin.(16), DCU deschide conturi de registru pe numele deținătorilor de valori 
mobiliare, la transferul datelor din sistemele societăților de registru, conform art.46 alin.(4) din 
Legea nr.234/2016. 

(18) Transferul valorilor mobiliare din contul de registru se efectuează de DCU la cererea deținătorului 
de valori mobiliare sau a altor persoane care dețin acest drept în temeiul legii. 

Art.52. Creditarea și debitarea contului de valori mobiliare 

(1) Valorile mobiliare sunt transferate prin creditarea și debitarea conturilor de valori mobiliare, după 
cum urmează: 

a) la creditare are loc înregistrarea în cont a unui anumit număr de valori mobiliare; 
b) la debitare are loc retragerea din cont a unui anumit număr de valori mobiliare. 

(2) Cu excepția celor stabilite de alin.(3) și (4), contul de valori mobiliare este creditat și debitat: 

a) în baza ordinului de transfer introdus în Sistemul DCU de operatorul contului sau de DCU; 
b) în baza rezultatelor tranzacționării valorilor mobiliare pe piața primară sau secundară, 

prezentate de BNM sau un operator de piață/MTF. 

(3) În cazul valorilor mobiliare emise de BNM și Ministerul Finanțelor: 

a) contul emitentului se creditează în baza datelor incluse în cererea depusă de emitent conform 
Art.34 și Art.35 în vederea înregistrării valorilor mobiliare. 
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b) contul emitentului se debitează în baza rezultatelor tranzacționării  valorilor mobiliare pe piața 
primară, conform datelor prezentate de BNM în calitate de emitent (pentru valorile mobiliare 
emise de BNM) sau agent al statului (pentru valorile mobiliare emise de Ministerul Finanțelor). 

(4) În cazul valorilor mobiliare corporative: 

a) contul emitentului se creditează în baza datelor incluse în cererea depusă de emitent conform 
Art.34 și Art.35 în vederea înregistrării valorilor mobiliare; 

b) contul emitentului se debitează în baza rezultatelor tranzacționării valorilor mobiliare pe piața 
primară, conform datelor prezentate de emitent, operatorul de piață/MTF sau CNPF. 

Art.53. Extras din cont 

(1) Extrasul din cont este documentul eliberat de DCU sau de participanții la DCU care dețin calitatea 
de operator de cont și/sau agent de decontare, care conține informații privind soldul de valori 
mobiliare, mișcarea (creditarea sau debitarea) valorilor mobiliare în cont și/sau restricțiile aplicate 
în privința drepturilor asupra valorilor mobiliare. 

(2) Extrasul din cont conține informații privind drepturile asupra unei sau mai multor valori mobiliare 
și restricțiile aplicate în privința acestor drepturi, conform situației la data și ora eliberării 
extrasului. 

(3) Extrasul din cont poate fi eliberat de către: 

a) operatorul contului – în privința contului propriu; 
b) agentul de decontare – în privința contului propriu și a contului clientului său; 
c) DCU – în privința tuturor conturilor de valori mobiliare deschise în Sistemul DCU. 

(4) DCU prezintă extras din contul de valori mobiliare următoarelor entități: 

a) operatorului contului – în privința contului propriu; 
b) agentului de decontare – în privința contului propriu și a contului clientului acestuia, contului 

omnibus al acestuia; 
c) emitentului – în privința contului emitentului al acestuia; 
d) persoanei fizice sau juridice – în privința contului investitorului sau contului de registru, deschis 

pe numele persoanei fizice sau juridice în cauză; 
e) entităților stabilite de Art.13 alin.(3) lit.g)-o) – în cazurile stabilite de aceste prevederi; 
f) în alte cazuri prevăzute de legislație. 

(5) Extrasul din cont nu este valoare mobiliară, și transmiterea lui nu are drept consecință transferul 
sau schimbarea drepturilor asupra valorilor mobiliare indicate în extras. 

(6) DCU eliberează extras din cont în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii tuturor 
documentelor necesare. 

Art.54. Obligațiile operatorului contului 

(1) Operatorul contului este obligat: 

a) să asigure că la deschiderea, modificarea, creditarea sau debitarea conturilor de valori 
mobiliare în Sistemul DCU nu sunt introduse date eronate sau incomplete ; 

b) să păstreze înregistrările și documentația privind conturile de valori mobiliare și operațiunilor 
în cont, deținută de operatorul contului, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani; 

c) să prezinte DCU, la cererea acestuia, înregistrările și documentația privind contul de valori 
mobiliare și operațiunile în cont, deținută de operatorul contului, inclusiv cele păstrate 
conform lit.b); 

(2) Suplimentar obligațiilor stabilite de alin.(1), agentul de decontare este obligat: 

a) să efectueze deschiderea și administrarea conturilor de valori mobiliare conform prezentelor 
Reguli și procedurilor DCU; 

b) să deschidă cont individual clientului său după evaluarea clientului conform legislației privind 
combaterea  spălării banilor și finanțării terorismului și cerințelor de cunoaștere a clientului, 
și doar în cazul în care clientul evaluat corespunde prevederilor legislației în cauză; 

c) să verifice și să identifice dacă persoana care dă instrucțiuni în privința contului de valori 
mobiliare este deținătorul contului în cauză, și dacă deține împuternicirile necesare; 

d) să asigure perfectarea și introducerea în Sistemul DCU a ordinelor de transfer conform 
instrucțiunilor primite de la clientul său; 
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e) să elibereze extrase din cont clientului său, la efectuarea unei operațiuni pe cont sau la cererea 
clientului; 

f) să asigure introducerea în Sistemul DCU a ordinelor de transfer în termenul stabilit de legislație, 
dacă legislația stabilește cerințe în privința unui astfel de termen de la primirea ordinului de 
la client la introducerea sau executarea acestui ordin. 

Art.55. Conturile de valori mobiliare ale DCU 

(1) DCU este în drept să deschidă conturi proprii, conturi ale investitorului și conturi de registru, în care 
este ținută evidența valorilor mobiliare de stat care aparțin DCU cu titlu de proprietate și valorile 
mobiliare emise de DCU. 

(2) În privința conturilor proprii și conturilor de registru, în care este ținută evidența valorilor mobiliare 
care aparțin DCU cu titlu de proprietate, DCU deține calitatea de operator de cont. 

(3) În privința conturilor investitorului, pe care este ținută evidența valorilor mobiliare deținute de DCU 
cu titlu de proprietate, calitatea de operator de cont revine participantului a cărui client este DCU. 

(4) DCU deschide și utilizează conturi de emitent în privința acțiunilor și altor valori mobiliare emise de 
DCU. 

(5) DCU nu este în drept să deschidă în interes propriu conturi omnibus, precum și să le administreze în 
calitate de operator de cont. 

  


