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Extinde Ascunde

Întrebări și răspunsuri aferente procesului de
lichidare a Băncii de Economii S.A., B.C. „BANCA
SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.”
1. Ce înseamnă lichidarea unei bănci?
Lichidarea silită a unei bănci este un proces complex, care durează mai mulți ani. Acest proces începe cu
retragerea licenței băncii, moment în care lichidatorul preia gestiunea băncii. O bancă aﬂată în lichidare
silită nu are dreptul să efectueze activități bancare, cu excepția celor de recuperare a activelor, inclusiv a
creditelor, și de vânzare a activelor, inclusiv a gajului luat în posesie. În baza mijloacelor colectate în urma
acestui proces, lichidatorul achită obligațiile băncii aﬂate în lichidare silită, în conformitate cu legislația în
vigoare.
2. Unde poate ﬁ găsită informația cu privire la băncile în proces de lichidare și lichidatorii numiți de Banca
Națională a Moldovei?
Informația cu privire la băncile în proces de lichidare și lichidatorii acestora poate ﬁ găsită pe pagina web
a BNM, accesând: linkul http://www.bnm.md/ro/content/lichidatorii-bancilor-proces-de-lichidare [1].
3. Unde poate ﬁ găsită informația despre activele băncilor în proces de lichidare expuse spre vânzare?
Informația despre activele băncilor în proces de lichidare expuse spre vânzare poate ﬁ găsită în Monitorul
Oﬁcial al Republicii Moldova, precum și accesând site-ul:
www.999.md [2]
și paginile oﬁciale ale băncilor în lichidare:
http://www.bem.md/page/7510 [3]
http://bancasociala.md/page/3833 [4]
http://www.unibank.md/node/2763 [5]
http://universalbank.md/ [6]
http://www.ipb.md/ [7]
4. Unde poate ﬁ găsită informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA
SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.?
Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C.
„UNIBANK” S.A. poate ﬁ vizualizată pe pagina web a BNM, accesând linkul:
http://www.bnm.md/ro/search?categories[0]=361&sub_categories[361][0]=5765 [8],
precum și pe paginile oﬁciale ale băncilor în lichidare, după cum urmează:
1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md [9] (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” ).
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2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news [10] (compartimentul „Știri”,
subcompartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate
și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”).
3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/ [11] (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”).
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