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A fost lansat Depozitarul Central Unic al
Valorilor Mobiliare, care va dezvolta piața
ﬁnanciară din Republica Moldova
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) a fost lansat astăzi, în cadrul unui eveniment oﬁcial, după
ce timp de doi ani s-a aﬂat într-un proces intens de constituire. Noua instituție este responsabilă de
înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Republica Moldova.
DCU își propune să faciliteze atragerea investițiilor în piața de capital locală și să dezvolte instrumente
ﬁnanciare noi. De asemenea, prin înﬁințarea DCU este consolidată supravegherea infrastructurilor posttranzacționare, în condițiile unei transparențe sporite și a unei siguranțe ﬁnanciare. Astfel, Republica Moldova
se va ralia la standardele internaționale, inclusiv la Principiile pentru Infrastructurile Pieței Financiare (PFMI) și
la Regulamentul Uniunii Europene privind Depozitarii Centrali (CSDR).
„Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare reprezintă o etapă importantă spre transparența ﬁnanciară și
creșterea economică”, a declarat Octavian Armașu, guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. „Este esențial
ca noua instituție să devină unul dintre cei mai activi și eﬁcienți actori în dezvoltarea pieței ﬁnanciare, care să
asigure păstrarea în siguranță a instrumentelor ﬁnanciare și un grad înalt de protecție a operațiunilor”, a
subliniat șeful băncii centrale.
La rândul său, Alexandru Savva, director al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare, a menționat:
„Grație susținerii Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și a Corpului de Voluntariat
pentru Servicii Financiare (FSVC), a fost posibil să proiectăm și să lansăm un depozitar central de talie
mondială. Este un progres în transformarea infrastructurii pieței ﬁnanciare din Republica Moldova, care oferă
o oportunitate atractivă pentru cei interesați să investească în piețele emergente de capital.”
„Împreună cu Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC) am stabilit un parteneriat cu Banca
Națională a Moldovei pentru a construi o componentă-cheie a unei infrastructuri ﬁnanciare sigure, robuste și
moderne în Republica Moldova. Depozitarul Central Unic reprezintă un element de importanță maximă pentru
siguranța și transparența infrastructurii pieței ﬁnanciare și un pas necesar pentru aﬁrmarea încrederii
investitorilor străini în piața din Moldova,” a declarat Karen R. Hilliard, Charge d'Aﬀaires a misiunii diplomatice
a Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, director al misiunii USAID în Republica Moldova.
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) a fost dezvoltat pe parcursul ultimilor doi ani împreună cu
experți de top specializați în servicii ﬁnanciare pe piețe de capital din întreaga lume. Modelul de activitate al
noii instituții este bazat pe standardele și practicile internaționale în domeniul sistemelor de decontare, iar
legislația națională privind DCU transpune reglementările aplicabile ale Uniunii Europene.
Informații detaliate despre constituirea Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) pot ﬁ găsite pe
pagina web a Băncii Naționale a Moldovei https://www.bnm.md/ [1]

Despre partenerii de dezvoltare a Depozitarului Central Unic al
1

Valorilor Mobiliare
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) creează parteneriate pentru promovarea
unor societăți reziliente și democratice odată cu sporirea securității și prosperității acestora. Având la bază un
parteneriat de succes de peste 20 de ani cu cetățenii Republicii Moldova, USAID oferă asistență la
consolidarea guvernanței democratice și creșterii economice a țării. Începând cu 1992, poporul american a
investit peste 1 miliard de dolari SUA în Republica Moldova prin intermediul programelor de asistență ale
guvernului american.
Misiunea FSVC este de a contribui la crearea unor sectoare ﬁnanciare robuste care să sprijine economii de
piață sănătoase în țari curs de dezvoltare și emergente. Ca entitate non-proﬁt, bazată pe parteneriat publicprivat, FSVC desfășoară, la cererea beneﬁciarilor, misiuni practice de asistență tehnică și instruire prin
intermediul unor profesioniști de top specializați în servicii ﬁnanciare, care activează ca voluntari
neremunerați, ori în cazuri speciﬁce, drept consultanți dedicați, pentru a asigura oferirea unei asistențe
obiective și la cele mai înalte standarde.
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