Publicat pe (https://www.bnm.md)
Acasă > Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 184 din 26 iulie 2018 privind inițierea activității
Depozitarului central unic al valorilor mobiliare
Piața ﬁnanciară
Legislație
Press room

https://www.bnm.md/ro/content/hotararea-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-nr-184-din-26-iulie-2018-privind
Copiere
Extinde Ascunde
03.08.2018

Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii
Naționale nr. 184 din 26 iulie 2018 privind
inițierea activității Depozitarului central unic al
valorilor mobiliare
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV
HOTĂRÂREA
nr. 184 din 26 iulie 2018
Privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

Urmare a examinării notiﬁcării privind inițierea activității, depusă la data de 12 iulie 2018 de către
„DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” S.A., precum și a documentelor și informațiilor
anexate la notiﬁcare,
constatând întrunirea cerințelor prevăzute în Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul
central unic al valorilor mobiliare,
în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. b), 19 alin. (2), 21 alin. (4) din Legea nr. 234 din 3 octombrie
2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare,
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se inițiază activitatea de depozitar central unic al valorilor mobiliare a societății pe acțiuni „DEPOZITARUL
CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” (denumirea echivalentă „Depozitar Central”).
2. Depozitarul central este în drept să desfășoare activitățile sale în privința următoarelor categorii de valori
mobiliare:
a) valorile mobiliare de stat care cad sub incidența Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la
datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat;
b) creanțele emise de către Banca Națională a Moldovei.
3. Depozitarul central este în drept să presteze următoarele servicii în ceea ce privește valorile mobiliare
stabilite de pct. 2:
1) servicii de bază:
a) înregistrarea inițială a valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont („serviciu de înregistrare a valorilor
mobiliare”);
b) deschiderea și administrarea conturilor de valori mobiliare la nivelul cel mai înalt („serviciu de
administrare centralizată”);
c) gestionarea unui sistem de decontare a valorilor mobiliare („serviciu de decontare”);
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2) servicii auxiliare:
a) servicii aferente serviciului de clearing și decontare:
- organizarea mecanismului de împrumut de valori mobiliare;
- punerea la dispoziție a unui sistem de gestionare a garanțiilor aferent valorilor mobiliare;
- reconcilierea decontărilor, urmărirea instrucțiunilor, conﬁrmarea tranzacțiilor, veriﬁcarea tranzacțiilor;
b) servicii aferente serviciului de înregistrare a valorilor mobiliare și serviciului de administrare centralizată:
- servicii legate de registrele acționarilor;
- procesarea operațiunilor corporative, cu excepția celor ce țin de adunările generale;
- servicii legate de o emisiune nouă, inclusiv alocarea și gestionarea codurilor ISIN și a altor coduri similare;
- transmiterea și procesarea instrucțiunilor, perceperea comisioanelor și procesarea rapoartelor conexe;
c) furnizarea de informații, date și statistici;
d) furnizarea de servicii ce țin de tehnologii informaționale.
4. Serviciile stabilite la pct. 3 pot ﬁ prestate de către Depozitarul central doar în ceea ce privește categoriile
de valori mobiliare stabilite de pct. 2.
5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina oﬁcială a Băncii Naționale a Moldovei și se expediază Depozitarului
central.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 31 iulie 2018.
Vice-președintele
Comitetului executiv
Vladimir MUNTEANU
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