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Capitolul VII. Procesarea ordinelor de 
transfer 

Art.56. Cerințe generale privind procesarea ordinelor de transfer 

(1) Sistemul DCU efectuează decontarea operațiunilor efectuate în Sistemul DCU ca urmare a procesării: 

a) ordinelor de transfer introduse în Sistemul DCU de participanți sau DCU – în privința tuturor 
tipurilor de valori mobiliare; 

b) ordinelor de transfer generate de Sistemul DCU în baza datelor privind tranzacțiile cu valori 
mobiliare încheiate pe piața primară, prezentate de BNM în calitate de emitent sau agent al 
statului, sau privind tranzacțiile cu valori mobiliare încheiate de BNM pe piața secundară a 
valorilor mobiliare de stat în cadrul operațiunilor de piață monetară ale BNM – în privința 
valorilor mobiliare de stat și creanțelor emise de BNM; 

c) ordinelor de transfer generate de Sistemul DCU în baza datelor privind tranzacțiile cu valori 
mobiliare încheiate pe platforma de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat în cadrul pieței 
secundare, prezentate de Ministerul Finanțelor – în privința valorilor mobiliare de stat; 

d) ordinelor de transfer generate de Sistemul DCU în baza datelor privind tranzacțiile încheiate 
pe o piață reglementată sau MTF, prezentate de operatorul de piață/MTF – în privința valorilor 
mobiliare admise spre tranzacționare în cadrul acesteia. 

(2) Procesarea ordinelor de transfer în cadrul Sistemului DCU include 3 etape: 

a) validarea ordinului (SF I); 
b) reconcilierea ordinului (SF II); 
c) executarea ordinului (SF III). 

(3) Etapele de procesare a ordinelor de transfer, stabilite de alin.(2), sunt executate în mod automat 
de Sistemul DCU, cu excepția stabilită de alin.(8). 

(4) DCU procesează ordinele de transfer introduse în Sistemul DCU de participanți prin intermediul 
aplicației client, în cazul în care ordinele corespund și au fost introduse în Sistemul DCU conform 
cerințelor stabilite de prezentele Reguli sau procedurile DCU. 

(5) DCU introduce ordine de decontare în privința valorilor mobiliare a căror deținători nu au încheiate 
contracte cu participanții și/sau ale căror conturi de valori mobiliare nu sunt administrate de 
participanți. 

(6) Ordinele de transfer pot fi introduse în Sistemul DCU și sunt procesate de acesta doar în perioada 
stabilită de programul de activitate al DCU, cu excepția stabilită de alin.(8). 

(7) Ordinul de transfer nu va fi executat de Sistemul DCU în cazul în care, în urma verificării efectuate, 
este constatat cel puțin unul din următoarele cazuri: 

a) în contul de valori mobiliare, care urmează a fi debitat, este un număr mai mic de valori 
mobiliare decât cel indicat în ordinul de transfer – în cazul debitării contului de valori mobiliare; 

b) conform datelor din sistemele de plăți care au conexiuni cu DCU, balanța mijloacelor bănești 
din contul care urmează a fi debitat este mai mică decât suma indicată în ordinul de transfer – 
în cazul operațiunilor efectuate prin mecanismul DvP sau PFoD; 

c) drepturile asupra valorilor mobiliare sunt restricționate conform Art.78-Art.81; 
d) dreptul participantului de a introduce ordine de transfer în Sistemul DCU este suspendat, 

conform Art.23. 

(8) În situații de criză, în cazul unor întreruperi sau incidente în activitatea DCU, cauzate de deficiențe 
tehnice (precum ar fi, dar fără a se limita la disfuncții ale Sistemului DCU, rețelelor de comunicație, 
sistemelor care au conexiuni cu DCU etc.) sau de alți factori, DCU aplică următoarele măsuri în 
vederea executării ordinelor de transfer și asigurării decontărilor de valori mobiliare: 

a) realizarea măsurilor necesare de continuitate pentru a asigura funcționarea normală a 
Sistemului DCU într-un termen cât mai mic; 

b) acceptarea și procesarea ordinelor de transfer în afara programului de activitate a DCU; 
c) procesarea ordinelor de transfer în mod manual de angajații autorizați ai DCU. 

(9) Dacă evidența valorilor mobiliare este dusă de participant în cadrul sistemelor și registrelor proprii 
ale participantului, conform Art.50 alin.(2)-(3), participantul efectuează înscrierile privind 
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creditarea sau debitarea valorilor mobiliare în sistemele și registrele proprii, doar după decontarea 
definitivă (SF III) efectuată în Sistemul DCU. 

Art.57. Momentul introducerii ordinului de transfer (SF I) 

(1) Ordinul de transfer se consideră a fi introdus în Sistemul DCU în momentul în care, conform 
parametrilor tehnici ale Sistemului DCU, ordinul a fost validat de Sistemul DCU (SF I). 

(2) Sistemul DCU ține evidența și asigură înregistrarea momentului în care ordinul de transfer este 
validat de Sistemul DCU și, respectiv, este considerat ca fiind introdus în Sistemul DCU. 

Art.58. Momentul irevocabilității ordinului de transfer (SF II) 

(1) Ordinul de transfer nu poate fi revocat din momentul în care, conform parametrilor tehnici ale 
Sistemului DCU, ordinul a fost reconciliat în Sistemul DCU (SF II). La reconciliere, ordinul de transfer 
obține statutul de „reconciliat” (matched). 

(2) În cazul ordinelor de transfer generate de Sistemul DCU în baza datelor privind tranzacțiile cu valori 
mobiliare încheiate pe piața primară, prezentate de BNM în calitate de emitent sau agent al statului, 
reconcilierea este efectuată prin intermediul autorizării operate de către BNM în Sistemul DCU. În 
acest caz, momentul irevocabilității ordinelor este momentul autorizării acestora de către BNM în 
Sistemul DCU (SF II). 

(3) Ordinele de transfer generate de Sistemul DCU în baza datelor privind tranzacțiile încheiate pe o 
piață reglementată sau MTF, prezentate de operatorul de piață/MTF, sunt reconciliate în momentul 
introducerii în Sistemul DCU a datelor privind tranzacțiile încheiate pe o piață reglementată sau 
MTF. În acest caz, momentul irevocabilității ordinelor este momentul introducerii în Sistemul DCU 
a datelor privind tranzacțiile încheiate pe o piață reglementată sau MTF (SF II). 

(4) Ordinele de transfer care țin de decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare corporative pot fi 
suspendate de CNPF în conformitate cu Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței 
Financiare și Legea nr.171/2012. În acest caz, momentul irevocabilității ordinelor este momentul 
decontării acestora de Sistemul DCU. 

(5) Sistemul DCU ține evidența și asigură înregistrarea momentului în care ordinul de transfer este 
reconciliat în Sistemul DCU și, respectiv, este considerat ca fiind irevocabil. 

(6) Din momentul irevocabilității ordinului de transfer, ordinul de transfer nu poate fi modificat, 
revocat sau anulat de către DCU, cu excepția: 

a) cazurilor stabilite de Art.60 alin.(3)-(5), Art.61 alin.(1), Art.70 alin.(1) lit.b) și Art.71 alin.(5); 
b) în caz de insolvabilitate a participantului, conform prevederilor din Art.87-Art.88. 

(7) În temeiul art.8 alin.(1) din Legea nr.183/2016, orice act (decizie, ordonanță, indicație etc.) care 
contravine alin.(6) este considerat nul și nu va fi executat de DCU. 

Art.59. Caracterul definitiv al decontărilor (SF III) 

(1) Ordinele de transfer sunt valabile, produc efecte juridice și sunt opozabile terților din momentul 
introducerii ordinelor de transfer în Sistemul DCU, inclusiv în cazul intentării procedurii de 
insolvabilitate împotriva unui participant, cu condiția că aceste ordine de transfer sunt introduse în 
Sistemul DCU înainte de momentul intentării procedurii de insolvabilitate. 

(2) Dacă ordinul de transfer este introdus în Sistemul DCU conform Art.57 după momentul intentării 
procedurii de insolvabilitate și dacă ordinul este executat conform prezentelor Reguli în ziua 
lucrătoare în care a fost intentată procedura de insolvabilitate, acest ordin de transfer își produce 
efectele juridice și este opozabil terților, dacă, în momentul irevocabilității ordinului de transfer, 
DCU nu cunoștea și nici nu trebuia să cunoască că s-a intentat procedura de insolvabilitate. 

(3) Decontarea valorilor mobiliare este considerată definitivă (SF III) și, respectiv, ordinul de transfer 
este considerat executat din momentul în care valorile mobiliare au fost creditate în contul 
persoanei care recepționează valorile mobiliare și debitate din contul persoanei care transmite 
valorile mobiliare. În cazul operațiunilor efectuate în Sistemul DCU prin mecanismul DvP sau PFoD, 
decontarea mijloacelor bănești este considerată definitivă în momentul stabilit de Art.66. 

(4) În temeiul art.6 alin.(4) din Legea nr.183/2016, orice act (decizie, ordonanță, indicație etc.) care 
contravine alin.(1)-(3) este considerat nul și nu va fi executat de DCU. 
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(5) În cazul stabilit de alin.(2) se consideră că DCU nu cunoștea și nici nu trebuia să cunoască că s-a 
intentat procedura de insolvabilitate, dacă, până la momentul irevocabilității ordinului de transfer, 
DCU nu a fost informat despre momentul intentării procedurii de insolvabilitate conform Art.87 
alin.(4). 

Art.60. Modificarea și anularea ordinului de transfer 

(1) De la momentul introducerii ordinului de transfer (SF I) și până la executarea acestuia (SF III), 
indiferent dacă este sau nu reconciliat, ordinul nu poate fi modificat. 

(2) Ordinul de transfer, introdus în Sistemul DCU de participant, poate fi anulat de participantul în 
cauză până la reconcilierea ordinului (SF II). 

(3) Ordinele de transfer care au fost reconciliate (SF II) pot fi anulate de către DCU până la executarea 
lor (SF III), doar la cererea ambilor participanți care au introdus aceste ordine. 

(4) Ordinele de transfer care nu sunt executate la data preconizată pentru decontare, în orele stabilite 
de programul de activitate al DCU, devin nule și sunt anulate automat de Sistemul DCU sau în regim 
manual de către DCU, cu excepția ordinelor care urmează a fi decontate prin extinderea perioadei 
de decontare a tranzacției, conform Art.71. 

(5) Ordinele de transfer care nu pot fi executate integral se anulează automat de Sistemul DCU, fără a 
fi executate, la ora limită de executare, dacă o astfel de oră limită de executare a fost stabilită, 
sau la încheierea programului de activitate al DCU la data preconizată pentru decontare. 

Art.61. Corectarea ordinului sau operațiunilor de către DCU 

(1) DCU este în drept să corecteze ordinul de transfer sau operațiunile de creditare sau debitare a 
conturilor de valori mobiliare în cazul în care creditarea sau debitarea a fost efectuată ca urmare a 
unei erori în Sistemul DCU sau a activității operaționale a DCU. 

(2) În vederea executării prevederilor stabilite de alin.(1), DCU este în drept să emită instrucțiunile 
necesare în vederea corectării ordinului de transfer și/sau operațiunii de creditare sau debitare. 

(3) DCU informează participantul privind corectarea ordinului de transfer și/sau operațiunilor de 
creditare sau debitare, efectuate conform prezentului articol, la data la care introduce 
instrucțiunile în cauză în Sistemul DCU. 

(4) DCU ține evidența cazurilor de corectare a ordinelor de transfer și a operațiunilor de creditare sau 
debitare ca urmare a unei erori, efectuate conform prezentului articol, și notifică BNM și, în cazul 
valorilor mobiliare corporative – CNPF, privind aceste cazuri, conform cerințelor actelor normative 
ale BNM. 

Art.62. Suspendarea și refuzul ordinelor de transfer 

DCU suspendă dreptul participantului de a introduce ordine de transfer sau suspendă procesarea 
acestora în următoarele cazuri: 

a) la suspendarea calității participantului sau accesului participantului la una sau mai multe 
funcționalități ale Sistemului DCU, conform Art.23; 

b) în cazul în care participantul nu și-a onorat obligația de livrare a valorilor mobiliare sau a 
mijloacelor bănești de a introduce ordine de transfer în Sistemul DCU, conform Art.70 alin.(1) 
lit.c); 

c) la cererea autorității competente stabilite de lege, dacă sunt respectate cerințele stabilite de 
Art.80. 

Capitolul VIII. Decontarea operațiunilor 
efectuate prin Sistemul DCU 

Art.63. Prevederi generale privind decontarea valorilor mobiliare 

(1) Prezentul capitol stabilește cerințele privind: 
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a) clearingul și decontările cu valori mobiliare în cadrul Sistemului DCU (în continuare numite 
„decontarea valorilor mobiliare”), precum și privind decontările pentru alte operațiuni 
efectuate în Sistemul DCU; 

b) condițiile privind momentul în care un ordin de transfer este introdus în Sistemul DCU, precum 
și momentul de la care ordinul de transfer devine irevocabil; 

c) cerințele comune și mecanismul standardizat pentru executarea și decontarea ordinelor de 
transfer, în condiții normale, precum și în situații de criză. 

(2) Tranzacțiile cu valori mobiliare și alte operațiuni efectuate în Sistemul DCU se decontează prin 
conturi de decontare în SAPI, în moneda națională. 

(3) În cazul insolvabilității participantului, executarea ordinelor de transfer ale participantului și 
decontarea operațiunilor efectuate de acesta în Sistemul DCU se efectuează în modul stabilit de 
Capitolul XII. 

(4) Operațiunile cu valori mobiliare contra mijloace bănești, efectuate în Sistemul DCU, se decontează 
prin mecanismul DvP. 

(5) Transferul valorilor mobiliare se efectuează prin mecanismul FoP în următoarele cazuri: 

a) transferul valorilor mobiliare din contul investitorului deschis pe numele unei persoane, 
administrat de un participant, pe contul investitorului deschis pe numele aceleiași persoane, 
administrat de un alt participant; 

b) transferul valorilor mobiliare din contul de registru, deschis pe numele unei persoane, pe contul 
investitorului deschis pe numele aceleiași persoane; 

c) transferul valorilor mobiliare din contul propriu, deschis pe numele participantului, pe un alt 
cont propriu al aceluiași participant; 

d) transferul valorilor mobiliare din contul propriu sau din contul investitorului al clienților 
participantului în contul omnibus al aceluiași participant, la vânzarea valorilor mobiliare în 
cadrul unei tranzacții încheiate pe o piață reglementată sau MTF, conform Art.68 alin.(2); 

e) transferul valorilor mobiliare din contul omnibus al participantului în contul propriu sau în 
contul investitorului al clienților al aceluiași participant, la cumpărarea valorilor mobiliare în 
cadrul unei tranzacții încheiate pe o piață reglementată sau MTF, conform Art.68 alin.(3); 

f) transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare în cazul în care decontarea 
mijloacelor bănești a tranzacției cu valori mobiliare este efectuată în afara Sistemului DCU; 

g) transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare în cazul în care același participant 
deține calitatea de agent de plată atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător; 

h) transferul valorilor mobiliare conform deciziei instanței de judecată; 
i) alte cazuri prevăzute de legislație. 

Art.64. Data preconizată pentru decontare 

(1) Orice participant care efectuează operațiuni cu valori mobiliare prin intermediul Sistemului DCU 
este obligat să asigure decontarea operațiunilor la data preconizată pentru decontare. 

(2) Data preconizată pentru decontare se stabilește de participanți (părți ai tranzacției), în limitele 
stabilite de legislație și prezentul articol, și se indică în unul din următoarele acte: 

a) cererea privind înregistrarea emisiunii valorilor mobiliare – în cazul plasării valorilor mobiliare 
prin intermediul DCU; 

b) ordinul de transfer – în cazul în care tranzacția are loc în afara pieței reglementate sau MTF, 
sau în cadrul altor platforme de tranzacționare; 

c) rezultatele privind tranzacțiile încheiate – în cazul tranzacțiilor încheiate pe o piață 
reglementată sau MTF sau în cadrul altor platforme de tranzacționare. 

(3) Pentru tranzacțiile cu valori mobiliare încheiate pe o piață reglementată sau MTF, data preconizată 
pentru decontare poate fi una din următoarele date: 

a) a treia zi lucrătoare după data încheierii tranzacției (T+3) – pentru tranzacțiile încheiate pe o 
piață reglementată sau MTF până la 31 august 2019; 

b) a doua zi lucrătoare după data încheierii tranzacției (T+2) – pentru tranzacțiile încheiate pe o 
piață reglementată sau MTF începând cu 1 septembrie 2019. 
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(4) Pentru tranzacțiile cu valori mobiliare care sunt titluri de capital,9 încheiate în afara pieței 
reglementate sau MTF, data preconizată pentru decontare este: 

a) T+n, dar nu mai târziu de a treia zi lucrătoare după data încheierii tranzacției (T+3) – pentru 
tranzacțiile încheiate până la 31 august 2019; 

b) T+n, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare după data încheierii tranzacției (T+2) – pentru 
tranzacțiile încheiate începând cu 1 septembrie 2019. 

(5) Pentru tranzacțiile cu valori mobiliare care nu sunt titluri de capital10, încheiate în afara pieței 
reglementate sau MTF, la decizia emitentului de valori mobiliare sau a părților la tranzacție, data 
preconizată pentru decontare este: 

1) data încheierii tranzacției (T+0); sau 
2) prima zi lucrătoare după data încheierii tranzacției (T+1); sau 
3) a doua zi lucrătoare după data încheierii tranzacției (T+2). 

Art.65. Decontarea mijloacelor bănești pentru operațiunile efectuate prin Sistemul DCU 

(1) Decontările de mijloace bănești pentru operațiunile efectuate în Sistemul DCU se efectuează prin 
intermediul SAPI. 

(2) În vederea efectuării decontărilor de mijloace bănești pentru operațiunile efectuate în Sistemul 
DCU, DCU este în drept să efectueze debitarea directă a conturilor de decontare în SAPI, după cum 
urmează: 

a) prin debitarea directă de către DCU a contului în SAPI al participantului/emitentului – în cazul 
în care participantul/emitentul dispune de cont de decontare în SAPI și doar exclusiv în scopul 
stabilit de contractul privind participarea în SAPI; 

b) prin debitarea directă de către DCU a contului în SAPI al agentului de plată al 
participantului/emitentului – în cazul în care participantul/emitentul nu dispune de cont de 
decontare în SAPI, exclusiv în scopul stabilit de contractul privind participarea în SAPI. 

(3) În vederea decontării de mijloace bănești pentru operațiunile efectuate în Sistemul DCU, 
participantul/emitentul care nu dispune de cont de decontare în SAPI, este obligat: 

a) să desemneze un agent de plată dintre participanții care sunt bănci și dețin rolul de agent de 
plată; 

b) să efectueze decontarea mijloacelor bănești pentru operațiunile efectuate în cadrul Sistemului 
DCU prin intermediul agentului de plată desemnat conform lit.a). 

(4) În vederea decontării de mijloace bănești pentru operațiunile efectuate în Sistemul DCU, 
participantul/emitentul este obligat: 

a) să dețină un cont de decontare în SAPI sau să desemneze un agent de plată care deține cont de 
decontare în SAPI, care va fi utilizat de Sistemul DCU la efectuarea operațiunilor în Sistemul 
DCU cu participarea acestui participant/emitent; 

b) să informeze DCU despre modificarea contului de decontare în SAPI a 
participantului/emitentului în cauză sau a agentului de plată a acestuia. 

(5) DCU substituie contul de decontare în SAPI folosit de participant/emitent în vederea decontării 
operațiunilor efectuate în Sistemul DCU la cererea participantului/emitentului, efectuată conform 
alin.(4) lit.b). 

(6) DCU elimină din Sistemul DCU contul de decontare în SAPI și anulează folosirea acestuia de către 
participant/emitent în vederea decontării operațiunilor efectuate în Sistemul DCU, la cererea 
participantului/emitentului, efectuată conform alin.(4) lit.b), sau a agentului de plată. 

Art.66. Momentul decontării definitive a mijloacelor bănești 

Decontarea mijloacelor bănești pentru operațiunile efectuate în Sistemul DCU este considerată 
definitivă în momentul decontării (debitării) de către DCU: 

                                             
9 Valorile mobiliare care sunt titluri de capital includ acțiunile și alte valori mobiliare similare acțiunilor, precum și orice alt tip de 
valori mobiliare, care pot fi convertite în acțiuni sau care oferă dreptul de a cumpăra acțiuni ale aceluiași emitent. 
10 Valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital includ obligațiunile și alte tipuri de valori mobiliare de creanță, precum și orice 
alt tip de valori mobiliare, care pot fi convertite sau care oferă dreptul de a cumpăra obligațiuni și alte tipuri de valori mobiliare 
de creanță ale aceluiași emitent. 
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a) a contului în SAPI al participantului/emitentului – în cazul în care participantul/emitentul 
dispune de cont de decontare în SAPI; 

b) a contului în SAPI al agentului de plată al participantului/emitentului – în cazul în care 
participantul/emitentul nu dispune de cont de decontare în SAPI. 

Art.67. Măsuri de prevenire a cazurilor de neexecutare a decontării 

(1) În scopul asigurării decontărilor de valori mobiliare și mijloace bănești pentru operațiunile efectuate 
în Sistemul DCU, participantul/emitentul este obligat:  

a) să asigure, la data preconizată pentru decontare, existența mijloacelor bănești în contul de 
decontare stabilit conform Art.65 alin.(2) pentru operațiunile efectuate de participant prin 
intermediul Sistemului DCU; 

b) să asigure, la data preconizată pentru decontare, existența valorilor mobiliare necesare în 
contul de valori mobiliare pentru operațiunile efectuate de participant prin intermediul 
Sistemului DCU. 

(2) Suplimentar cerințelor stabilite de alin.(1), participantul/emitentul este obligat să aplice 
mecanismele necesare de gestionare a riscului de credit și de lichiditate, inclusiv: 

a) să dispună de facilitatea de a accesa credite/împrumut de mijloace bănești; 
b) de comun cu agentul de plată, să stabilească și să aplice limită de tranzacționare. 

(3) În cazul în care participantul/emitentul constată că, la data preconizată pentru decontare, nu va 
dispune de mijloace bănești suficiente, acesta poate: 

a) recurge la obținerea unui credit de la agentul său de plată sau de la orice bancă sau instituție 
care oferă împrumut; și/sau  

b) întreprinde orice alte măsuri, cu scopul de a obține mijloacele bănești necesare pentru 
decontarea tranzacției. 

(4) În scopul prevenirii cazurilor de neexecutare a decontării operațiunilor cu valori mobiliare 
corporative efectuate în Sistemul DCU sau de executare eronată a acestora, agentul de plată al 
participantului/emitentului este obligat: 

a) să informeze participantul/emitentul despre obligația acestuia de a livra mijloacele bănești la 
data preconizată pentru decontare; 

b) să informeze DCU dacă participantul/emitentul nu a livrat mijloacele bănești necesare pentru 
executarea decontării; informarea se va face nu mai târziu de finele etapei SAPI  „Efectuarea 
plăților și a compensării” a zilei lucrătoare care precedă data preconizată pentru decontare. 

Art.68. Decontarea tranzacțiilor încheiate pe o piață reglementată sau MTF 

(1) Tranzacțiile încheiate pe o piață reglementată sau MTF sunt decontate prin contul omnibus deschis 
pe numele participantului, conform cerințelor din prezentul articol. 

(2) În vederea decontării tranzacției încheiate pe o piață reglementată sau MTF, participantul care 
vinde valorile mobiliare în nume propriu sau în numele clienților săi (participantul vânzător) este 
obligat să transfere pe contul omnibus valorile mobiliare care urmează a fi decontate. În acest caz, 
participantul vânzător este obligat să efectueze transferul valorilor mobiliare pe contul omnibus nu 
mai devreme de ziua lucrătoare precedentă datei preconizate pentru decontare, și nu mai târziu de 
ora 10:00 a datei preconizate pentru decontare. 

(3) DCU transferă valorile mobiliare cumpărate în cadrul tranzacțiilor încheiate pe o piață reglementată 
sau MTF pe contul omnibus al participantului care a cumpărat valorile mobiliare în nume propriu 
sau în numele clienților săi (participantul cumpărător). În acest caz, participantul cumpărător este 
obligat să transfere valorile mobiliare din contul omnibus pe contul propriu sau pe contul de 
investitor al clienților săi nu mai târziu de ziua lucrătoare care urmează după data preconizată 
pentru decontare. 

(4) În cazul nerespectării de către participant a cerințelor stabilite de alin.(2) și (3), DCU aplică 
următoarele măsuri: 

a) informează BNM și CNPF; 
b) aplică o penalitate (comision penalizator) în mărimea stabilită prin decizia Consiliului de 

supraveghere conform Art.89 alin.(3) și (4). 
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Art.69. Transferul valorilor mobiliare corporative în afara pieței reglementate sau MTF 

(1) La cererea deținătorului de valori mobiliare sau altei persoane care deține acest drept conform 
legii, DCU emite ordin de transfer și efectuează transferul valorilor mobiliare corporative în afara 
pieței reglementate sau MTF, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe: 

a) tranzacția încheiată în afara pieței reglementate sau MTF corespunde cerințelor 
Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea 
CNPF nr.14/5 din 31 martie 2016, și altor acte normative privind circulația valorilor mobiliare; 

b) cel puțin o parte a tranzacției deține cont de registru, pe care urmează a fi decontate valorile 
mobiliare ce constituie obiect al tranzacției încheiate în afara pieței reglementate sau MTF. 

(2) În vederea transferului valorilor mobiliare corporative în afara pieței reglementate sau MTF conform 
alin.(1), deținătorul de valori mobiliare sau persoana care deține acest drept conform legii este 
obligată să prezinte către DCU documentele stabilite de procedurile DCU. 

(3) În cazul în care tranzacția încheiată în afara pieței reglementate sau MTF este efectuată între 
participanți și/sau clienții participanților, cu utilizarea conturilor proprii și/sau conturilor 
investitorilor, transferului valorilor mobiliare corporative în cauză se efectuează în baza ordinelor 
de transfer introduse de participanții părți ai tranzacției. 

(4) În cazul în care tranzacția încheiată în afara pieței reglementate sau MTF este efectuată de 
deținători de valori mobiliare care nu au contracte cu participanții și/sau ale căror conturi de valori 
mobiliare nu sunt administrate de participanți, transferului valorilor mobiliare corporative se 
efectuează în baza ordinelor de transfer introduse de DCU. 

(5) În cazul stabilit de alin.(3), participanții sunt responsabili de respectarea cerințelor Regulamentului 
privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.14/5 din 
31 martie 2016, și altor acte normative privind circulația valorilor mobiliare. 

Art.70. Măsuri aplicate la neexecutarea decontării 

(1) În caz de neexecutare a decontării, la data preconizată pentru decontare, DCU întreprinde 
următoarele măsuri: 

a) extinde perioada de decontare a tranzacției conform Art.71, pentru ca participantul care nu 
și-a onorat obligația de livrare a valorilor mobiliare sau a mijloacelor bănești să întreprindă, 
măsurile stabilite de Art.71 și, după caz, de Art.67 alin.(3) – în cazul tranzacțiilor încheiate pe 
o piață reglementată sau MTF; 

b) anulează orice ordine de transfer și/sau de plată referitoare la tranzacția care nu a fost 
decontată – în cazul tranzacțiilor încheiate în afara pieței reglementate sau MTF; 

c) suspendă dreptul participantului care nu și-a onorat obligația de livrare a valorilor mobiliare 
sau a mijloacelor bănești de a introduce ordine de transfer în Sistemul DCU, după cum urmează: 

1) suspendă dreptul de a introduce ordine de transfer, care vor rezulta în cumpărarea 
(obținerea) de valori mobiliare – în cazul în care participantul nu și-a onorat obligația de 
livrare a mijloacelor bănești; 

2) DCU suspendă dreptul de a introduce ordine de transfer, care vor rezulta în vânzarea 
(livrarea) valorilor mobiliare de același cod ISIN – în cazul în care participantul nu și-a 
onorat obligația de livrare a valorilor mobiliare de un anumit cod ISIN. 

d) aplică penalitatea stabilită de Art.72 alin.(1) față de participantul care nu și-a onorat obligația 
de livrare a valorilor mobiliare sau a mijloacelor bănești; 

e) informează BNM și CNPF despre neexecutarea decontării, conform alin.(2). 

(2) DCU monitorizează cazurile de neexecutare a decontării și informează despre aceste cazuri BNM, 
iar în cazul decontărilor de valori mobiliare corporative – și CNPF, la data la care are loc 
neexecutarea decontării. 

Art.71. Extinderea perioadei de decontare a tranzacției încheiate pe piața reglementată 
sau MTF 

(1) Fără a aduce atingere măsurilor stabilite de Art.72 și dreptului de a anula tranzacția în mod bilateral 
de părțile tranzacției, în caz de neexecutare a decontării unei tranzacții încheiate pe piața 
reglementată sau la MTF, în termen de cel mult zece zile lucrătoare de la data preconizată pentru 
decontare (denumită în continuare „perioada de prelungire”), participantul care nu și-a onorat 
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obligația de livrare a valorilor mobiliare sau a mijloacelor bănești va iniția, după caz o procedura 
de cumpărare impusă (în continuare numită „cumpărare impusă”), sau de vânzare (în continuare 
numită „vânzare impusă”), pentru a asigura livrarea acestora. 

(2) Valorile mobiliare sau mijloacele bănești obținute ca urmare a procedurii de cumpărare impusă sau, 
după caz, de vânzare impusă, urmează a fi utilizate pentru decontarea tranzacției care nu a fost 
executată la data preconizată pentru decontare. 

(3) Inițierea procedurii de cumpărare impusă sau de vânzare impusă nu exclude dreptul participantului 
de a livra mijloacele bănești sau valorile mobiliare prin alte mecanisme decât cel rezultat de 
aplicarea procedurii de cumpărare impusă sau de vânzare impusă. 

(4) În cazul în care participantul asigură livrarea mijloacelor bănești sau valorilor mobiliare, ca urmare 
a aplicării măsurilor stabilite de alin.(2) sau (3): 

a) participantul este obligat să informeze imediat DCU cu privire la livrarea mijloacelor bănești 
sau valorilor mobiliare; 

b) DCU va efectua decontarea tranzacției cel târziu a doua zi lucrătoare de la data la care 
participantul a informat DCU conform lit.a).  

(5) În cazul în care procedura de cumpărare impusă sau de vânzare impusă eșuează și dacă la expirarea 
perioadei de prelungire participantul nu livrează valorile mobiliare sau mijloacele bănești, DCU 
anulează orice ordine de transfer și/sau de plată referitoare la tranzacția care nu a fost decontată. 

(6) Participantul care nu și-a onorat obligația de livrare a valorilor mobiliare sau a mijloacelor bănești 
este obligat să informeze imediat DCU despre inițierea procedurii de cumpărare impusă sau vânzare 
impusă, precum și de rezultatul acesteia. 

(7) Inițierea procedurilor de cumpărare sau de vânzare impusă nu exclude dreptul participanților părți 
a tranzacției de a anula tranzacția în mod bilateral, în conformitate cu legislația. În cazul în care 
părțile anulează tranzacția în mod bilateral, acestea sunt obligate să informeze DCU cel târziu la 
data anulării tranzacției. 

Art.72. Penalități aplicate la neexecutarea decontării 

(1) Pentru neexecutarea decontărilor ca urmare a nerespectării de către participant/emitent a 
prevederilor stabilite de Art.67 alin.(1), participantul care nu și-a onorat obligația de livrare a 
valorilor mobiliare sau a mijloacelor bănești este obligat să achite DCU o penalitate (comision 
penalizator) în mărimea stabilită prin decizia Consiliului de supraveghere conform Art.89 alin.(3) și 
(4). Penalitatea se calculează și se aplică după cum urmează: 

1) în cazul extinderii perioadei de decontare a tranzacției încheiate pe piața reglementată sau MTF 
– penalitatea se calculează și se aplică zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare în care tranzacția nu este 
decontată, începând cu data preconizată pentru decontare și până la: 

a) data la care a expirat perioada de prelungire – în cazul în care participantul nu a livrat valorile 
mobiliare sau mijloacele bănești; sau 

b) data decontării – în cazul în care participantul a livrat valorile mobiliare sau mijloacele bănești; 
sau 

c) data la care sunt anulate ordinele de transfer și/sau de plată referitoare la tranzacția care nu 
a fost decontată, conform Art.70 alin.(1) lit.b); sau 

d) data la care tranzacția a fost anulată în mod bilateral de părțile tranzacției; 
2) în cazul anulării ordinelor de transfer și/sau de plată pentru tranzacțiile încheiate în afara pieței 
reglementate sau MTF – se aplică o penalitate în mărimea stabilită pentru o zi. 

(2) În cazul în care decontarea valorilor mobiliare plasate pe piața primară de un emitent se efectuează 
prin Sistemul DCU, pentru neexecutarea decontărilor de valori mobiliare ca urmare a nerespectării 
de către participant a prevederilor stabilite de Art.67 alin.(1), DCU este în drept să perceapă de la 
participant, în numele și în contul emitentului, penalitățile stabilite de contractul dintre participant 
și emitent și/sau de legislație. 

(3) În cazul în care, la expirarea perioadei de prelungire, participantul nu și-a onorat obligația de livrare 
a valorilor mobiliare sau a mijloacelor bănești, suplimentar aplicării penalităților conform alin.(1) 
și/sau (2), DCU aplică următoarele măsuri: 

a) suspendă calitatea de participant pe o perioadă de o lună, începând cu data expirării perioadei 
de prelungire; 
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b) informează CNPF privind  neexecutarea decontării – în cazul decontărilor de valori mobiliare 
corporative. 

(4) La expirarea perioadei de o lună de suspendare a calității de participant, DCU restabilește calitatea 
de participant și accesul acestuia la Sistemul DCU doar în cazul în care participantul a achitat 
integral penalitățile stabilite de alin.(1) și/sau (2), precum și orice alte comisioane pe care le 
datorează DCU. 

(5) DCU retrage calitatea de participant și aplică măsurile stabilite de alin.(1), (2) și (3) lit.a) și b), 
dacă pe parcursul ultimilor 24 de luni participantului i-a fost suspendată de 3 ori calitatea de 
participant pentru neexecutarea decontării. 

  


