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Modul de activitate a băncii privind
atragerea mijloacelor temporar libere ale investitorilor
pentru procurarea Valorilor mobiliare de Stat (VMS).
1. Banca-dealer primar aduce la cunoştinţa investitorilor potenţiali
informaţia despre piaţa VMS prin afişarea Comunicatelor oficiale de
plasare a VMS şi despre rezultatele licitaţiilor recente.
2. Banca primeşte cererile investitorilor de cumpărare a VMS din
momentul comunicării condiţiilor de desfăşurare a licitaţiei ordinare.
3. Funcţionarul băncii - dealerul înscrie cererea investitorului în registrul
evidenţei cererilor primite şi îi eliberează un aviz de înregistrare.
Dealerul are dreptul să respingă cererea de cumpărare a VMS, dacă ea
este perfectată cu abateri de la normele stabilite.
Dealerul nu va accepta cereri necompetitive depuse de către investitor în
volum mai mare de 300 mii lei pentru VMS cu acelaşi număr de
înregistrare (ISIN).
4. Agenţii Dealerului (filialele) primesc cererile investitorilor pentru
procurarea VMS şi încheie cu acestea contracte privind prestarea
serviciilor de dealing. Conform contractului privind prestarea serviciilor de
dealing, clienţii filialelor trebuie să asigure nu mai târziu de ziua în ajunul
desfăşurării licitaţiei, pe conturile lor mijloacele necesare pentru
procurarea VMS precum şi comisionul băncii pentru procurarea VMS.
5. Cererile se primesc până la ora 14:00 în ajunul zilei desfăşurării
licitaţiei. Până la ora 16:00 a aceleiaşi zi, agenţii dealerului transmit în
Secţia valori mobiliare cererilor primite de la clienţi.
6. Banca centrală generalizează cererile primite de la investitorii săi şi ai
filialelor şi în ziua desfăşurării licitaţiei prezintă cererea cumulativă la
Banca Naţională.
7. Pînă în ziua desfăşurării licitaţiei, banca încasează mijloacele băneşti
ale investitorilor care au prezentat cereri de participare la licitaţie.
Conform înţelegerilor dintre dealer şi investitori asupra încasărilor
mijloacelor sus-menţionate, dealerul este în drept:
1) să rezerveze mijloacele depuse de investitori în suma cererilor;
2) să perceapă în mod incontestabil suma cererilor satisfăcute de pe
conturile curente ale investitorilor conform rezultatelor licitaţiei, conform
contractelor încheiate.
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8. Mijloacele investitorilor rezervate la cererile nesatisfăcute se
rambursează de către bancă timp de o zi după primirea de la Banca
Naţională a Moldovei a avizului despre cererile satisfăcute.
9. Banca este responsabilă pentru distribuirea proporţională a cererilor
depuse la licitaţii pentru clienţii săi la procentul anunţat de Banca
Naţională.
10. Banca ţine evidenţa VMS procurate din contul mijloacelor
investitorilor în nivelul II al Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor
mobiliare în conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 9/08 din 2 februarie 1996.
11. Banca va trece la conturile investitorilor sumele VMS răscumpărate la
valoarea nominală şi dobînzile la obligaţiunile de stat, cel mai tîrziu în
termen de o zi lucrătoare după scadenţă.
12. Dealerul băncii ţine registrul clienţilor săi, care au procurat VMS,
indicând următorii parametri:
Numele, prenumele (denumirea);
Adresa, telefoanele de contact;
Datele paşaportului (persoane fizice), data şi numărul certificatului de
înregistrare, codul fiscal (persoane juridice);
Cantitatea şi descrierea VMS deţinute, ISIN, preţul şi data procurării,
suma la nominal;
Comisionul plătit pentru procurarea VMS.
13. Dealerul băncii eliberează investitorilor, cererile cărora au fost
satisfăcute la licitaţia primară , avize de cumpărare.
14. Banca-dealer primar nu va accepta cereri de la investitori pe piaţa
primară şi nu va efectua tranzacţii pe piaţa secundară, în cazul în care ea
dispune de informaţia că operaţiunea dată va duce la deţinerea de către
un investitor a unui volum ce depăşeşte limita stabilita din prezentul
Regulament.
15. Banca este obligată la prima solicitare a altui dealer primar şi a
clienţilor să organizeze tranzacţionarea VMS pe piaţa secundară la ratele
dobînzii de piaţă, în funcţie de nivelul riscului care este disponibil să si-l
asume.
16. Banca poate să efectueze tranzacţii cu VMS în numele şi din contul
clientului numai la dispoziţia confirmată prin semnătura în scris sau
semnătura digitală a acestuia. În cazul în care dispoziţia clientului a fost
executată sau nu a putut fi îndeplinită, banca înştiinţează clientul despre
aceasta în termen de o zi, în scris, prin fax sau prin alte metode.
17.Dealerul primar asigura clientului o bună execuţie a tranzacţiei în
condiţiile existente ale pieţei. Contactul cu clienţii se fac prin toate filialele
şi alte subdiviziuni ale bancii de către persoanele respectiv pregătite –
agenţii de vînzări (trader-ii).
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18. Evidenţa contabilă a operaţiunilor cu VMS se efectuează conform
Regulamentului BNM nr.11-01010/237 din 26 decembrie 1997
“Procedurile evidenţei contabile a operaţiunilor cu hârtii de valoare”.
Contabilitatea Centralei deschide în numele filialelor câte un cont în
bilanţul Băncii Centrale, destinate acumulării mijloacelor pentru
procurarea VMS de la clienţii filialelor. Totodată filialele deschid în
bilanţurile sale conturile destinate primirii mijloacelor la scadenţa VMS
pentru clienţi.
Capitolul V. Modul de circulaţie a valorilor mobiliare
de stat pe piaţa secundară
19. Tranzacţiile pe piaţa secundară cu VMS au loc pe piaţa extrabursieră,
prin intermediul dealerului băncii, care acceptă cereri prin telefon, fax sau
suport de hîrtie de la investitori sau alţi dealeri - bancă contragent.
20.Toate tipurile de operaţiuni efectuate pe piaţa secundară vor fi
executate prin completarea în modul cuvenit a Formularelor de transfer .
Formularul de transfer este un document de bază pentru introducerea
modificărilor în informaţia despre proprietarii şi deţinătorii VMS in
Sistemul electronic de înscrieri în conturi ( SIC ) a VMS la BNM.
In baza datelor din Formularele de transfer ale Vînzătorului şi
Cumpărătorului SIC generează în mod automat din numele
Cumpărătorului un ordin de plată.
După acceptarea ordinului de plată spre decontare, SAPI va transfera
mijloacele băneşti de pe contul de decontare al Cumpărătorului în contul
de decontare al Vînzătorului. SAPI va înştiinţa printr-un Aviz despre
acceptul tranzacţiei pe ambii dealeri.
21. În scopul menţinerii pieţei secundare banca va afişa cotaţii ferme
zilnic în volum minim stabilit la decizia acestuia pentru minimum trei tipuri
de VMS recent plasate la licitaţiile pe piaţa primară sau oricare trei tipuri
de VMS disponibile în portofoliul propriu.
22 Pe parcursul anului 2014 au fost încheiate 15 de contracte.
Tel. de contact – 022-57-68-37
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