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Depozitarul Central sprijină
aCtiv eforturile pieţei
De Capital româneşti De
a Deveni piaţă emergentă
interviu cu silvia BuiCănesCu,
DireCtor general, Depozitarul Central
Deşi Depozitarul Central este o infrastructură centrală a pieţei de capital din România, foarte
bine reglementată şi supravegheată atât de ASF, cât şi de BNR, şi cu o bază de clienţi extrem
de mare, în mod paradoxal, este o instituţie destul de puţin cunoscută de către publicul larg,
sau chiar de către investitorii activi din această piaţă. Am stat de vorbă cu directorul general
al instituţiei, Silvia Buicănescu, despre locul şi rolul acesteia în infrastructura ﬁnanciară a
României. Norel Moise

Depozitarul Central a împlinit
la începutul anului 12 ani de
existenţă. Care ar ﬁ, succint,
cele mai importante etape ale
dezvoltării sale?
Pe parcursul celor 12 ani de la
înﬁinţare, Depozitarul Central
a implementat o serie de
proiecte semniﬁcative, care au
facilitat accesul investitorilor
la piaţa de capital din România
şi au pus bazele unei noi
arhitecturi posttranzacţionare în ţara noastră.
Considerăm că realizările
instituţiei ne deﬁnesc de fapt
cel mai bine ca echipă şi am să
punctez succinct, în cele ce
urmează, doar unele dintre
cele mai importante,
implementate in ultimii ani.
Astfel, în anul 2014,
Depozitarul Central a ﬁnalizat
cele două proiecte structurale
pentru arhitectura pieţei:
separarea sistemelor de

trading şi post-trading şi
reducerea ciclului de
decontare. Prin separarea
conturilor de tranzacţionare
de cele de custodie şi
decontare şi adoptarea
termenului de decontare T+2
în aceeaşi zi cu alte 26 de pieţe
europene, piaţa de capital din
România a devenit mai
competitivă şi s-a apropiat
mai mult de cerinţele
investitorilor, într-un context
european caracterizat de
transformări majore.
În anul următor, 2015,
Depozitarul Central a aderat
în primul val la platforma
pan-europeană de decontare
Target2-Securities (T2S)
dezvoltată de Eurosystem şi,
începând cu luna septembrie
2017, am pus la dispoziţia
clienţilor şi serviciul de
decontare pe Platforma T2S
a tranzacţiilor încheiate în
moneda euro la Bursa de

Valori Bucureşti, pentru
instrumentele ﬁnanciare
denominate în euro.
Depozitarul Central a extins
astfel gama de servicii oferite
în calitate de depozitar al
emitentului.
Tot în anul 2017, Depozitarul
Central a implementat
standardele de piaţă ale
Uniunii Europene pentru
procesarea evenimentelor
corporative desfăşurate de
companiile emitente listate la
Bursa de Valori Bucureşti.
Depozitarul Central a fost
prima instituţie de acest gen
din regiune care a
implementat cu succes aceste
standarde. Procesarea
evenimentelor corporative pe
baza standardelor europene a
îmbunătăţit relaţia dintre
societăţile emitente şi
acţionarii acestora pe de o
parte şi între intermediari şi
clienţii lor, pe de altă parte,

crescând eﬁcienţa procesului
de comunicare şi a procesării
acestor evenimente.
Transmiterea informaţiilor
referitoare la evenimentele
corporative într-un format
standardizat elimină
posibilele interpretări diferite
ale acestora, optimizează
procesul operaţional şi
minimizează riscurile
aferente.
Anul trecut, Depozitarul
Central a încheiat un protocol
de colaborare cu Centrul
Naţional de Administrare a
Registrelor Naţionale
Notariale. În baza acestui
parteneriat, notarii publici pot
obţine sumare de cont care
atestă toate deţinerile de
instrumente ﬁnanciare ale
persoanelor decedate,
evidenţiate în conturile
individuale administrate de
către Depozitarul Central.
Astfel, procesul este mult mai

facil, iar persoanele care deţin
calitatea de moştenitor sunt
scutite de efectuarea unor
demersuri suplimentare
pentru a intra în posesia
tuturor documentelor
necesare dezbaterii
succesiunii.
Recent, Depozitarul Central a
fost autorizat de către Global
Legal Entity Identiﬁer
Foundation (GLEIF) ca Unitate
de Operare Locală (Local
Operating Unit – LOU) pentru
emiterea şi administrarea
codurilor LEI (Legal Entity
Identiﬁer). Depozitarul
Central devine astfel singura
instituţie din România
autorizată să emită coduri LEI
pentru entităţile legale din
România. Serviciile directe de
emitere şi/sau menţinere
anuală a codurilor LEI sunt
oferite de către Depozitarul
Central prin intermediul
aplicaţiei “LEIonline”
(www.depozitarulcentral.ro
sau https://lei.roclear.ro)
tuturor entităţilor din
România, inclusiv în situaţia
în care acestea au obţinut
anterior codul LEI de la o altă
Unitate de Operare Locală.
Autorizarea Depozitarului
Central ca Unitate de Operare
Locală pentru emiterea şi
administrarea codurilor LEI
reprezintă un alt pas pe care
instituţia îl parcurge în
demersul declarat şi susţinut
de a oferi clienţilor săi servicii
actuale, competitive şi la
standarde înalte.
Toate proiectele în care
echipa Depozitarului Central
este implicată au ca scop
eﬁcientizarea serviciilor
oferite şi dezvoltarea pieţei de
capital din România. Suntem
conectaţi permanent la
nevoile pieţei locale, dar şi la
provocările ce apar pe plan
internaţional, astfel încât
rezultatele muncii noastre să
se ridice la nivelul celor mai
înalte aşteptări.

Cum aţi putea caracteriza
astăzi instituţia pe care o
conduceţi: cu ce aceasta face
viaţa mai bună/mai uşoară,
antreprenorilor şi chiar şi
acţionarilor persoane ﬁzice? Ce
ar trebui să ştie cei care încă
nu cunosc prea bine instituţia,
despre Depozitarul Central?
Deşi Depozitarul Central este
o infrastructură centrală a
pieţei de capital din România,
foarte bine reglementată şi
supravegheată atât de ASF,
cât şi de BNR, şi cu o bază de
clienţi extrem de mare, în
mod paradoxal, este o
instituţie destul de puţin
cunoscută de către publicul
larg, sau chiar de către

icebergului – care este vizibil
sau cunoscut pentru oricine,
în timp ce partea de posttrading poate ﬁ asimilată cu
partea subacvatică a
icebergului, care reprezintă
peste 90% din volumul total
al muntelui de gheaţă şi a
cărei formă cu greu poate ﬁ
imaginată sau estimată,
pornind doar de la partea
vizibilă.
Depozitarul Central oferă
intermediarilor (brokeri şi
custozi), emitenţilor şi
deţinătorilor de instrumente
ﬁnanciare un număr vast de
servicii şi este constant
preocupat de creşterea
ﬁabilităţii şi eﬁcienţei
sistemelor, aplicaţiilor şi a
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investitorii activi din această
piaţă. Lipsa de cunoştinţe
ﬁnanciare în general şi, în
special cea de cunoştinţe
despre piaţa de capital, pe
care le confruntăm astăzi, la
care se adaugă natura destul
de complexă a operaţiunilor
desfăşurate şi a serviciilor
furnizate de Depozitarul
Central, fac ca activitatea
acestei instituţii să nu ﬁe uşor
accesibilă sau cunoscută de
mulţi.
Totuşi, aşa cum foarte plastic
spunea de curând un
specialist al industriei, nu
doar în România, ci peste tot
în lume, partea de trading ar
putea ﬁ asimilată cu vârful

mecanismelor implicate în
serviciile pre - si post –
tranzacţionare furnizate.
Suntem extrem de receptivi la
nevoile investitorilor de retail,
dar considerăm importante,
în egală măsură, şi aşteptările
investitorilor mari.
În ceea ce priveşte deţinătorii
de instrumente ﬁnanciare,
Depozitarul Central pune la
dispoziţia acestora o
multitudine de servicii,
precum eliberarea extrasului
de cont, a istoricului şi
sumarului poziţiilor de cont,
distribuirea de dividende,
transferul direct al dreptului
de proprietate asupra
instrumentelor ﬁnanciare sau

modiﬁcarea datelor de
identiﬁcare atât pentru
persoanele ﬁzice, cât şi
pentru cele juridice.
Rolul asumat al Depozitarului
Central este de a asigura o
infrastructură stabilă şi
eﬁcientă a pieţei de capital,
precum şi un ﬂux natural al
întregului ciclu de operaţiuni
bursiere şi extra-bursiere. În
acelaşi timp, Depozitarul
Central are şi misiunea de a
oferi un management
profesionist al riscului de
nedecontare a tranzacţiilor şi
de a menţine evidenţa
acţionarilor societăţilor
listate la BVB.
Probabil că unul dintre marile
eşecuri ale politicilor
economice neocapitaliste este
cel legat de procesele de
privatizare în masă. Cum se
vede aceasta de la nivelul
Depozitarului Central? Care ar
ﬁ problemele rămase în urma
lor şi ce soluţii sunt pentru a
putea ﬁ limpezite apele?
Fără a ne dori să facem o
analiză post-factum a acestui
proces amplu, complicat, dar
necesar într-o economie
post-comunistă, putem să ne
referim la urmările sale din
perspectiva activităţii
Depozitarului Central,
respectiv la Secţiunea I a
Registrului Depozitarului
Central, care reprezintă o
particularitate majoră a
pieţei de capital din România,
faţă de alte pieţe din Uniunea
Europeană. În Secţiunea I
sunt înregistraţi direct toţi cei
care au dobândit acţiuni în
cadrul procesului de
privatizare în masă si nu sunt
clienţi ai unui intermediar
autorizat. În prezent, în
această secţiune sunt
înregistraţi aproximativ 8,5
milioane de beneﬁciari ai
acţiunilor dobândite prin
acest program, majoritatea
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conturilor ﬁind, din păcate,
inactive.
Privind spre eventuale soluţii,
trebuie să spunem că noi ne
concentrăm eforturile, prin
mijloacele noastre speciﬁce,
în direcţia informării şi
educării publicului larg, astfel
încât toţi acţionarii să-şi
cunoască drepturile care
decurg din această calitate pe
care o au şi să le fructiﬁce, să
beneﬁcieze de ele.
Astfel, cei care nu mai ştiu la
ce companii sunt acţionari
sau ce reprezintă astăzi
certiﬁcatul lor de acţionar,
trebuie doar să solicite la
Depozitarul Central un extras
de cont sau un sumar de
poziţii. Extrasul de cont
reprezintă dovada dreptului
de proprietate asupra unui
anumit număr de acţiuni, la o
anumită dată, pentru un
anumit emitent. Documentul
poate ﬁ obţinut direct de la
Depozitarul Central, în baza
unei cereri şi a actului de
identitate al titularului.
Acelaşi extras de cont se
poate obţine şi de la
intermediarii care sunt
participanţi ai Depozitarului
Central, dacă respectivul
acţionar este client al unui
astfel de intermediar.
Ne dorim ca tot mai multe
persoane să aﬂe că au aceste
deţineri, să ştie apoi ce pot
face cu ele, ce drepturi le
conferă deţinerile respective,
inclusiv că pot primi
dividende şi că pot avea
beneﬁcii reale în viitor.
Deţinătorul de acţiuni, client
al unui broker, îşi primeşte
automat toate dividendele în
contul deschis la brokerul
respectiv. În cazul în care
acţionarul nu are cont
deschis la un broker, acesta
poate încasa dividendele ﬁe în
numerar la ghişeele agentului
de plată desemnat de
emitent, ﬁe direct în contul
său bancar. Deţinătorii de

instrumente ﬁnanciare care
doresc să încaseze
dividendele anual direct în
contul bancar, îşi pot
înregistra codul IBAN la
Depozitarul Central. Intenţia
noastră este de a convinge
cât mai mulţi acţionari să ne
comunice contul bancar în
care doresc să îşi încaseze
dividendele, această metodă
de plată ﬁind deosebit de
simplă şi eﬁcientă. Trebuie
precizat faptul că, începând
cu momentul primirii
notiﬁcării contului bancar,
Depozitarul Central va
transmite în ﬁecare an, în
mod automat, toate
dividendele cuvenite
respectivului acţionar, în acel
cont.

conectarea la cea mai nouă şi
modernă platformă paneuropeană de decontare
dezvoltată de Eurosystem,
T2S, decontarea pe Platforma
T2S a tranzacţiilor încheiate
în moneda euro la Bursa de
Valori Bucureşti pentru
instrumentele ﬁnanciare
denominate în euro,
implementarea standardelor
de piaţă ale Uniunii Europene
pentru procesarea
evenimentelor corporative
desfăşurate de companiile
emitente etc. Ca urmare,
arhitectura posttranzacţionare este robustă,
ﬁind pregătită pentru
decontarea unui volum
ridicat de tranzacţii cu toate
tipurile de instrumente
ﬁnanciare, atât în RON, cât şi
în EUR.

Cum poate şi cum contribuie
Depozitarul Central la
dezvoltarea pieţei de capital
din România? Existe şanse ca
aceasta să treacă rapid la
statutul de piaţă emergentă?

Ce planuri de dezvoltare are
Depozitarul Central pentru
anul în curs? Dar pe termen
mediu şi lung?

În ultimii ani, arhitectura
post-tranzacţionare a suferit
dezvoltări majore pentru
îndeplinirea cerinţelor
calitative necesare pentru
accederea pieţei de capital
din România la statutul de
piaţă emergentă. De altfel,
multe din up-grade-urile
înregistrate de piaţa de
capital din România se referă
la partea de post-trading.
Printre cele mai importante
îmbunătăţiri putem
enumera: separarea
conturilor de tranzacţionare
de cele de decontare,
implementarea termenului
de decontarea T+2,
posibilitatea comunicării cu
sistemul Depozitarului
Central prin intermediul
SWIFT pentru intermediarii
care sunt pregătiţi pentru
asta, introducerea mai
multor sesiuni de decontare
netă şi brută zilnice,

În prezent, Depozitarul
Central aşteaptă de la
Autoritatea de Supraveghere
Financiară – în calitate de
autoritate competentă – de
la Banca Naţională a
României şi Banca Centrală
Europeană – în calitate de
autorităţi relevante pentru
decontările în RON, respectiv
în EUR - autorizarea în
conformitate cu
Regulamentul European nr.
909/2014 privind
îmbunătăţirea decontării
titlurilor de valoare în
Uniunea Europeană şi privind
depozitarii centrali de titluri
de valoare (regulament care
mai este cunoscut sub
denumirea CSDR – Central
Securities Depositories
Regulation). Autorizarea va
conﬁrma faptul că
procedurile, practicile şi
regulile Depozitarului
Central, ca infrastructură a

pieţei ﬁnanciare din
România, sunt armonizate cu
noul cadru de reglementare al
UE, instituţia ﬁind pregătită
să furnizeze servicii
standardizate în întreaga
Uniune Europeană, în ceea ce
priveşte înregistrarea şi
depozitarea instrumentelor
ﬁnanciare, decontarea
tranzacţiilor cu instrumente
ﬁnanciare şi alte servicii
adiacente celor principale.
Proiectul de reautorizare a
Depozitarului Central este
unul extrem de complex şi a
necesitat o serie de modiﬁcări
la nivelul sistemului
instituţiei, de reglementare şi
organizaţionale. Un alt pas
important este
implementarea prevederilor
CSDR cu privire la disciplina în
materie de decontare, şi
anume instituirea unor
măsuri menite să prevină, să
monitorizeze şi să
soluţioneze cazurile de
neexecutare a decontării
tranzacţiilor cu instrumente
ﬁnanciare.
În contextul noului mediu de
tranzacţionare şi posttranzactionare concurenţial
din Europa, precum şi în
scopul reducerii riscurilor
asociate procesului de
decontare, Depozitarul
Central sprijină demersurile
BVB şi participă activ la
proiectul iniţiat cu privire la
implementarea unei
contrapărţi centrale (CCP).
Beneﬁciile unei CCP se
manifestă pe multiple
planuri: în tranzacţionare, în
diminuarea semniﬁcativă a
riscurilor, în reducerea
operaţiunilor de back-oﬃce
sau a volumului de
decontare.
Obiectivul principal al tuturor
demersurilor îl reprezintă
creşterea lichidităţii pieţei de
capital şi poziţionarea
acesteia drept destinaţie
atractivă pentru investitori.

