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INFORMAȚII PUBLICE 

Capitolul XIII. Plăți și comisioane pentru 
serviciile prestate de DCU 

Art.89. Prevederi generale privind plățile și comisioanele 

(1) Participantul, emitentul, deținătorul de valori mobiliare și orice altă persoană achită în favoarea
DCU plățile și comisioanele pentru serviciile prestate de DCU (în continuare numite „plăți și
comisioane”), în conformitate cu prezentele Reguli, procedurile DCU și actele stabilite de alin.(2).

(2) Mărimea plăților și comisioanelor este stabilită de:

a) hotărârile Consiliului de supraveghere privind plățile și comisioanele pentru serviciile prestate
de DCU și/sau actele normative – în cazul serviciilor altor decât cele stabilite de alin.(5); și/sau

b) hotărârile Comitetului executiv – în cazul serviciilor stabilite de alin.(5); și/sau
c) contractul încheiat între DCU și clientul DCU.

(3) Limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de Depozitarul central, cu excepția
celor stabilite de alin.(5), inclusiv reducerile, rabaturile și condițiile de aplicare a reducerilor și
rabaturilor, se aprobă de BNM.

(4) Mărimea comisioanelor pentru serviciile prestate de DCU, cu excepția celor stabilite de alin.(5) se
aprobă prin hotărârea Consiliului de supraveghere, în limitele maxime aprobate de BNM, și se publică
pe pagina web a DCU până la data de la care urmează a fi aplicate.

(5) Mărimea dobânzii pentru împrumutul de valori mobiliare, a plăților pentru garanțiile aferente
valorilor mobiliare și a comisioanelor pentru serviciile ce țin de tehnologii informaționale se
stabilesc de DCU de sine stătător, prin hotărârea Comitetului executiv, și se includ în contractele
încheiate între DCU și clientul DCU.

(6) DCU este în drept să modifice mărimea plăților și comisioanelor, cu respectarea următoarelor
cerințe:

a) mărimea comisioanelor pentru serviciile prestate de DCU, cu excepția celor stabilite de
alin.(5), inclusiv reducerile și rabaturile, se încadrează în limitele maxime aprobate de BNM;

b) mărimea noilor comisioane a fost publicată pe pagina web a DCU și a fost expediată
participanților DCU până la data de la care comisioanele urmează să fie aplicate – în cazul
plăților și comisioanelor aplicate participanților;

c) mărimea noilor comisioane a fost publicată pe pagina web oficială a DCU până la data de la
care comisioanele urmează să fie aplicate – în cazul plăților și comisioanelor aplicate
emitenților, deținătorilor de valori mobiliare și altor persoane care beneficiază de serviciile
DCU.

(7) Cerințele stabilite de alin.(6) lit.a)-c) nu se aplică:

a) plăților și comisioanelor stabilite de alin.(5);
b) plăților și comisioanelor stabilite de un act normativ.

Art.90. Modul de percepere a plăților și comisioanelor 

(1) Modul de percepere a plăților și comisioanelor stabilit de alin.(2) și (3) se aplică:

a) participantului;
b) emitentului care are încheiat cu DCU contract privind decontarea operațiunilor corporative în

Sistemul DCU.

(2) DCU percepe plăți și comisioane de la participant/emitent lunar, în mărimea stabilită conform
Art.89 alin.(4) și (5), în următorul mod:

a) cel târziu în a cincea zi lucrătoare a fiecărei luni, DCU expediază participantului/emitentului,
în formă electronică, o factură care va conține plățile și comisioanele care urmează a fi
percepute de la participant/emitent (în continuare numită „factura de plată”);

b) cel târziu în a zecea zi lucrătoare a fiecărei luni (în continuare numită „ziua de plată”), DCU
va percepe valoarea plăților și comisioanelor care urmează a fi achitate de
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participant/emitent, prin debitarea directă din contul de decontare stabilit conform Art.65 
alin.(2). 

(3) În cazul unor erori în factura de plată, este aplicată următoarea procedură:

a) participantul/emitentul achită integral plățile indicate în factura de plată, conform procedurii
stabilite de alin.(2);

b) participantul/emitentul informează DCU privind erorile din factura de plată;
c) participantul/emitentul și DCU reconciliază erorile din factura de plată;
d) plățile efectuate în avans ca urmare a erorii în factura de plată vor fi luate în considerație la

emiterea facturii de plată următoare.

(4) În cazul plăților stabilite de Art.89 alin.(5), DCU și participantul/emitentul pot conveni un alt mod
de percepere a plăților și comisioanelor decât cel stabilit de alin.(2), care va fi indicat în contractul
privind acordarea serviciului în cauză, încheiat între DCU și participant/emitent.

Art.91. Obligația achitării plăților și comisioanelor 

(1) Participantul și emitentul care are încheiat cu DCU contract privind decontarea operațiunilor
corporative în Sistemul DCU este obligat să asigure existența mijloacelor bănești necesare achitării
plăților și comisioanelor pe contul de decontare stabilit conform Art.65 alin.(2), cel târziu la ora
10:00 a zilei de plată, în mărimea stabilită în factura de plată.

(2) În cazul în care la data și ora stabilită de alin.(1), în contul de decontare stabilit conform Art.65
alin.(2) nu sunt suficiente mijloace bănești pentru achitarea plăților și comisioanelor de către
participant/emitent, DCU aplică comisioane penalizatorii la plățile și comisioanele restante, pentru
fiecare zi calendaristică restantă, începând cu ziua de plată și până la data achitării complete a
restanțelor, în mărimea stabilită de:

a) hotărârea Consiliului de supraveghere – în cazul restanțelor pentru comisioanele, altele decât
cele stabilite de Art.89 alin.(5); sau

b) hotărârea Comitetului executiv și/sau contractului privind acordarea serviciului în cauză,
încheiat între DCU și participant – în cazul restanțelor pentru plățile și comisioanele stabilite
de Art.89 alin.(5).

(3) În cazul în care participantul nu asigură existența mijloacelor necesare achitării plăților și
comisioanelor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la ziua de plată, la expirarea acestei
perioade, suplimentar aplicării comisioanelor penalizatorii conform alin.(2), DCU suspendă dreptul
participantului de a introduce ordine de transfer în Sistemul DCU.

(4) În cazul în care participantul nu achită plățile și comisioanele în termen de cel mult o lună de la
data emiterii facturii de plată, la expirarea acestei perioade, suplimentar aplicării măsurilor
conform alin.(2) și (3), DCU suspendă calitatea de participant.

(5) În cazul în care participantul nu achită plățile și comisioanele în termen de cel mult două luni de la
data emiterii facturii de plată, la expirarea acestei perioade, suplimentar aplicării măsurilor
conform alin.(2)-(4), DCU retrage calitatea de participant.

(6) La data aplicării măsurilor stabilite de alin.(2)-(5) față de participant, DCU informează despre acest
fapt BNM.

(7) Suspendarea și retragerea calității de participant conform alin.(4) și (5), nu suspendă aplicarea
penalităților la plățile și comisioanele restante conform alin.(2).

(8) Aplicarea măsurilor stabilite de alin.(2)-(5) nu exclude dreptul DCU de a se adresa în instanța de
judecată în vederea încasării forțate de la participant/emitent a plăților și comisioanelor restante
către DCU.

Art.92. Modul de percepere a comisioanelor pentru serviciile acordate emitentului 

(1) Prezentul articol se aplică emitentului care:

a) nu deține calitatea de participant;
b) nu are încheiat cu DCU contract privind decontarea operațiunilor corporative în Sistemul DCU.

(2) În cazul în care emitentului este participant sau are încheiat cu DCU contract privind decontarea
operațiunilor corporative în Sistemul DCU, comisioanele prevăzute de prezentul articol se aplică
modul de percepere a comisioanelor stabilit de Art.90.




