La 25 ianuarie 2013 Banca Naţională a Moldovei a invitat reprezentanţii Comisiei
Naţionale a Pieţii Financiare, Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei,
Bursei de Valori a Moldovei şi Bursei de Valori Chişinău pentru a aduce la cunoştinţă
concepţia creării unui depozitar central unic în Republica Moldova. Concepţia a fost
prezentată de către specialistul în sisteme de plăţi şi decontări cu valori mobiliare,
doamna Froukelien Wendt, reprezentantul Fondului Monetar Internaţional. Cu părere de
rău, la această întrunire nu au fost prezenţi reprezentanţii băncilor comerciale, brokerilor,
dealerilor şi a registratorilor. Din cauza limitării stricte a timpului, nu au avut loc
dezbateri cu privire la concepţia dată.
În prezent în Republica Moldova conform legislaţiei în vigoare activează un singur
depozitar, care deţine licenţa de activitate a depozitarului central – Depozitarul Naţional
de Valori Mobiliare al Moldovei (DNVM), care cu succes realizează clearingul şi
decontările pentru toate tipurile de valori mobiliare, tranzacţionate la bursă (listing şi
non-listing). DNVM este integrat cu piaţa bursieră organizată – Sistemul Automatizat
Integrat de Tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei (SAIT) şi cu Sistemul
Automatizat de Plăţi Interbancare al Băncii Naţionale a Moldovei (SAPI).
Depozitarul Naţional actual, singurul care deţine licenţa de activitate a depozitarului
central, asigură o concurenţă loială cu acces egal pentru toţi participanţii pieţei valorilor
mobiliare: brokerii şi dealerii (societăţile bancare şi nonbancare) şi registratorii.
Depozitarul Naţional activează în conformitate cu recomandările internaţionale şi
minimizează / elimină complet riscurile. Concomitent, se studiază procesele de integrare
internaţională şi posibilităţile de integrare cu alte pieţi. Începînd cu anul 2001 DNVM
este un membru activ al Asociaţiei Euroasiatice a Depozitarilor Centrali.
Ideea funcţionării unui singur depozitar este actuală şi Bursa de Valori a Moldovei o
susţine. Mai mult ca atât, trebuie de remarcat că, în Republica Moldova în anul 1998 cu
suportul tehnic al USAID a fost înfiinţat şi cu succes activează deja de 15 ani singurul
depozitar, care deţine licenţa de depozitar central – Depozitarul Naţional de Valori
Mobiliare al Moldovei. Bursa de Valori a Moldovei susţine concepţia de activitate pe
piaţă a unui singur depozitar în baza Depozitarului Naţional actual şi acordarea suportului
tehnic pentru dezvoltarea ulterioară a depozitarului.
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