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CURRICULUM VITAE 
 
Nume:   Alexandru SAVVA 
Data nașterii:  29 iulie 1976 
Domiciliu:  mun. Chișinău, Moldova 
Email:   alexsavva@financiar.md  
 
Studii universitare: 

Instituția de învățământ (de la – până la) Studii / diploma obținută 
University of Reading, Marea Britanie (2016-2017) Reglementare financiară, masterat (LL.M.) 
Academia de Studii Economie Moldova (2013-2014) Studii de doctorat în finanțe 
Academia de Studii Economie Moldova (2007-2008) Drept economic, masterat (LL.M.) 
Universitatea de Stat din Moldova (1996-2001) Licențiat în drept (LL.B.) 

 
Certificări și instruiri: 

Cursuri de instruire și perfecționare: Peste 20 instruiri în domeniul pieței financiar-bancare în 
anii 2006-2018, inclusiv cursuri oferite de OeKB CSD 
Austria, Wyzsza Szkola Finansow Gdansk, CONSOB 
Italia, ATTF Luxembourg, Nasdaq CSD Lituania 

Certificări în domeniul pieței financiare: Certificare CAMBOC nivel I – Capital Market Back-Office 
Operations, Luxembourg, 2013 

Certificare CAMBOC nivel II – Capital Market Back-
Office Operations, Luxembourg, 2014 

 
Limbi cunoscute: (1 – excelent, 5 – de bază) 

Limba Citire Vorbire Scriere 
Română Maternă 
Engleză 1 1 1 
Rusă 1 1 1 
Franceză 4 4 4 

 
Calificări-cheie și experiența profesională. Alexandru Savva este specialist în domeniul pieței financiare, 
cu o experiență de muncă de peste 18 ani. Și-a început activitatea profesională în 2001, în cadrul Comisiei 
Naționale a Pieței Financiare, unde a deținut consecutiv funcțiile de șef al secției acte normative și consilier 
al președintelui. 

Începând cu 2008, a condus activitatea Centrului financiar-bancar al Asociației Băncilor din Moldova. A 
activat în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fiind responsabil de implementarea unei reforme extinse a 
infrastructurii post-tranzacționare a instrumentelor financiare. În martie 2018 dl Savva este numit în funcția 
de director al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare – singura instituție din țară, care efectuează 
operațiuni de evidență și decontare a valorilor mobiliare de stat, instrumentelor BNM și instrumentelor 
corporative. 

Pe parcursul activității sale, dl Savva a participat în diverse programe în domeniul financiar, implementate 
cu suportul Băncii Mondiale și Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și alte entități 
internaționale. Dispune de o vastă experiență în domeniul reglementării financiare. Este autor și coautor a 
diverse acte normative, studii și publicații specializate, între care Legea privind piața de capital, Legea cu 
privire la depozitarul central unic al valorilor mobiliare și alte reglementări aplicabile instituțiilor 
financiare. Deține titlul de magistru în reglementare financiară al Universității din Reading, Marea Britanie. 

Funcția actuală. Director al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare, de la fondarea instituției 
în martie 2018. 

Alte informații relevante. Autor a numeroase articole referitoare la piața financiară și drept. ● În cadrul 
studiilor de doctorat a efectuat cercetări privind dezvoltarea infrastructurilor financiare, funcțiilor de 
decontare și custodie a instrumentelor financiare. ● În calitate de lector a ținut cursuri în domeniul pieței 
financiare în diferite instituții de instruire. 
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Experiența de muncă: 

De la - 
până la Instituția Funcția Activități de bază 

03.2018 – 
prezent 

Depozitarul 
Central Unic al 
Valorilor 
Mobiliare (DCU) 

Director 
 

• fondarea și inițierea activității instituției; 
• activități de guvernare și conducere a instituției, în 

calitate de organ executiv; 
• participarea la procesul de dezvoltare și 

implementare a reglementărilor DCU, sistemului 
informațional al DCU, instituirea conexiunilor cu 
alte sisteme; 

• gestionarea relațiilor cu BNM, Ministerul 
Finanțelor, băncile, societățile de investiții și alți 
participanți la DCU; 

• gestionarea funcțiilor de conformitate și 
reglementare în cadrul companiei 

09.2017 – 
12.2019 

Banca Națională a 
Moldovei 

Consilier al 
guvernatorului / 
consultant 
sisteme de plăți 

• responsabil de implementarea reformei în domeniul 
infrastructurii financiare, pregătirea cadrului 
normativ și de gestiune privind activitățile post-
tranzacționare, sisteme de decontare și transferul 
instrumentelor financiare 

09.2012 – 
02.2016 

Chemonics 
International INC. 
(subcontractant 
USAID) 

Consultant 
juridic 

• responsabil de domeniul protecției investitorilor, 
guvernanței corporative și mediului de afaceri 

10.2011 – 
04.2014 

Biroul asociat de 
avocați „Turcan 
Cazac” 

Asociat senior • responsabil de asistență juridică în domeniul 
financiar-bancar: oferte de preluare, fuziuni și 
achiziții, tranzacții transfrontaliere, acordarea 
creditelor de către instituții financiare internaționale 
pentru diverse bănci din R. Moldova 

03.2008 – 
10.2011 

Centrul Financiar-
bancar al 
Asociației 
Băncilor din 
Moldova 

Director • gestiunea și guvernarea companiei în calitate de 
organ executiv 

09.2001 – 
02.2008 

Comisia 
Națională a Pieței 
Financiare 
 

Consilier al 
președintelui / 
șef reglementare 
/ specialist 
superior 

• elaborarea actelor normative și altor documente în 
domeniul pieței de capital și activității 
participanților la piața financiară; 

• conducerea activității Secției acte normative; 
• consultanță și asistență în activitatea președintelui 

CNPF 
 

Activități pe termen scurt: 

De la - 
până la Instituția Funcția Activități / responsabilități de bază 

06.2016 – 
05.2017 

Banca Națională 
a Moldovei 

Consultant 
piețe financiare 

• elaborarea (coautor) a Legii cu privire la DCU 
(adoptată prin Legea nr.234/2016); 

• elaborarea modificărilor și completărilor privind 
activitatea de decontare și evidență a instrumentelor 
financiare (adoptate prin Legea nr.58/2017) 

http://lex.justice.md/md/366946
http://lex.justice.md/md/369879
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De la - 
până la Instituția Funcția Activități / responsabilități de bază 

02.2016 – 
10.2017 

Banca Mondială / 
Corporația 
Financiară 
Internațională 

Consultant • asistență oferită Guvernul RM în vederea îndeplinirii 
obligațiilor conform DCFTA al UE 

12.2015 – 
04.2016 

European 
Profiles 
(subcontractant 
UE) 

Consultant în 
domeniul 
financiar 

• asistență la evaluarea și elaborarea cadrului normativ 
intern în vederea transpunerii reglementărilor UE în 
domeniul ofertelor de preluare și emitenților de 
instrumente financiare 

06.2015 – 
12.2015 

PNUD Moldova Consultant 
piețe financiare 

• elaborarea proiectului Legii privind fondurile cu 
capital de risc și documentației adiacente 

01.2015 – 
05.2015 

Lenzie Fisher 
Hendry 
(subcontractant 
Asian 
Development 
Bank) 

Consultant 
piețe financiare 

• asistență în evaluarea cadrului normativ intern al 
Georgiei și elaborarea studiului comparativ a 
legislației Georgiei și reglementărilor UE în 
domeniul financiar; 

• elaborarea proiectelor de reglementări în vederea 
transpunerii directivelor în domeniul serviciilor 
investiționale, inclusiv MiFID II, UCIST, AIFM, 
EuVECA și ELTIF 

07.2013 – 
01.2014 

Lenzie Fisher 
Hendry LLC 
(subcontractant 
Banca Mondială) 

Consultant 
piețe financiare 

• transpunerea celor mai pune practici și optimizarea 
mecanismului de emisiune și tranzacționare a 
valorilor mobiliare emise de guvern și banca centrală 

01.2013 – 
06.2014 

Banca Mondială Consultant 
piețe financiare 

• evaluarea și dezvoltarea cadrului normativ privind 
funcțiile de înregistrare și evidență a instrumentelor 
financiare, în vederea aducerii acestora în 
conformitate cu reglementările UE și standardele 
IOSCO 

08.2011 – 
03.2012 

Banca Mondială Consultant 
piețe financiare 

• asistență în vederea integrării sistemului de clearing 
și decontare al depozitarului (DNVM) în Sistemul 
Automatizat de Plăți Interbancare 

09.2009 – 
05.2010 

Banca Mondială Consultant 
piețe financiare 

• evaluarea cadrului normativ intern în domeniul pieței 
de capital și serviciilor investiționale 

• elaborarea unei noi Legi privind piața de capital 
(adoptată prin Legea nr.171/2012), care transpune 
directivele UE privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID I), ofertelor publice, ofertelor de 
preluare, abuzul pe piață, organisme de plasament 
colectiv (UCITS) ș.a. 

07.2009 – 
12.2010 

Development 
Activities 
International 
(subcontractant 
USAID) 

Consultant, 
lider de echipă 

• consultant în domeniul protecției investițiilor, 
guvernării corporative, dezvăluirea informațiilor de 
către emitenți și instituții financiare bancare și ne-
bancare; 

• lider de echipă pentru reforma cadrului de 
reglementare 

03.2008 – 
02.2009 

Pragma 
Corporation 
(subcontractant 
USAID 

Consultant 
piețe de capital 

• asistență oferită unor bănci și organizații de 
microfinanțare în vederea pregătirii și efectuării 
emisiunilor de obligațiuni ipotecare 

 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5023
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5023
http://lex.justice.md/md/344790
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