
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 31.01.2020

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, 

mii lei

1
încăperi comerciale, nr. cadastrale 0100419.124.01.(111, 120,358), suprafaţa 

totală 994,6 m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44. 
5 21 090,0

2
încăperi oficii, nr. cadastrale 0100419.124.01.(118, 351), suprafaţa totală 158,0 

m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44
5 1 852,5

3
19,47% din încăpere subsolului cu suprafaţa 826,6 m.p. cu nr.cadastral 

9201106.607.01.001, amplasat în or. Ungheni, str. Naţională,17
30 200,7

4

Complexul de odihna: construcțiile cu nr. cadastrale 3158301.028.01- 

3158301.028.14 cu suprafața la sol 1095,5 m.p. și cu suprafața totală 1356,4 m.p. 

cu bunurile mobile amplasate pe adresa mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă

3 2 346,5

5

Construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 422,3 m.p. 

inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu 

suprafaţa 0,082 ha, cu nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. 

Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a

31 524,7

6

25,5 % din teren cu suprafaţa 0,0793 ha (nr. cadastral 4301220.002), construcţie 

cu nr. cadastral 4301220.002.02 cu suprafaţa la sol 113,4 m.p. şi cu suprafaţa 

internă 87,4 m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.001) cu suprafaţa 208,5 

m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.002) cu suprafaţa 183,0 m.p., 

inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel 

Mare şi Sfînt, 73, 73 nr.1

24 974,1

7
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat 

etc.). 
25 130,8

x 27 119,4

1

încăpere comercială, suprafaţă 638,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.01.002), şi 

construcţie-garaj, suprafaţa 92,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.02), amplasate 

pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău

34 61,0

2
Teren pentru construcții cu suprafața 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. 

Chișinău, or. Codru, str. Miorița, sect. 250. 
32 138,7

3

 Casă de locuit individuală cu suprafața la sol  174,4 m.p. și cu suprafața totală 

307,3 m.p.  (nr. cadastral 5501203.087.01),  și  teren aferent cu suprafața 0,1361 

ha (nr. cadastral 5501203.087),  amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Alexandru 

Cristea, 9.

29 1 551,3

4 Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet. 13 873,6

5

Casă de locuit individuală cu suprafața 116,2 m.p. (nr. cadastral 5359203.078.01), 

construcție accesorie cu suprafața 58,4 m.p. (nr. cadastral 5359203.078.02), 

construcție accesorie cu suprafața 18,0 m.p. (nr. cadastral 5359203.078.03), teren 

pentru construcții cu suprafața 0,3717 ha (nr.cadastral 5359203.078), amplasate 

pe adresa raionul Hîncești, com. Sărata-Galbenă, sat. Sărata-Galbenă, str. Iurii 

Gagarin, 13.

4 192,9

6

57 % din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața totală 418,3 

m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. 

Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia. 

29 34,6

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii ianuarie 2020, 

declarate nule

1. Active expuse spre vînzare de către bancă

a) Active în proprietatea băncii

b) Active în posesia băncii

Total (active în proprietate expuse la licitații de către bancă)



7

Construcție (nr. cadastral 4373105.109.01) cu suprafaţa la sol 158,6 m.p., 

construcţie (nr. cadastral 4373105.109.02) cu suprafaţa la sol 243,9 m.p., 

construcţie (nr. cadastral 4373105.109.03) cu suprafaţa la sol 1617,4 m.p., 

construcţie (nr. cadastral 4373105.109.04) cu suprafaţa la sol 596,5 m.p., 

construcţie (nr. cadastral 4373105.109.05) cu suprafaţa 83,1 m.p., construcţie (nr. 

cadastral 4373105.109.06) cu suprafaţa 1586,3 m.p., construcţie (nr. cadastral 

4373105.109.07) cu suprafaţa 8,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.08) 

cu suprafaţa 28,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.09) cu suprafaţa la 

sol 10,5 m.p. şi teren cu nr. cadastral  4373105.109 cu suprafaţa 1,836 ha, 

amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Iaşi, 1. 

26 636,9

8

Complexul de producere: Fabrica de prelucrare a cerealelor pentru producerea de 

alcool etilic: construcții cu nr. cadastrale 8501212.010.01-20, cu suprafața la sol 

4392,7 m.p. și suprafața totală 4136,66 m.p.,  teren (nr. cadastral 8501212.010) cu 

suprafața 1,8534 ha, cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa or. Ștefan Vodă, str. 

Florilor și Fabrica de prelucrare a poamei și îmbutelierea vinului: construcții cu 

nr. cadastrale 8514200.024.01-23, 30 cu suprafața la sol 9 350,5  m.p. și suprafața 

totală 8531,7  m.p., teren (nr. cadastral 8514200.024) cu suprafața 3,698 ha, teren 

(cu nr. cadastral 8514311.002) cu suprafața 1,2109 ha, construcție (nr. cadastral 

8514311.002.01) cu suprafața 124,7 m.p., cu utilaj tehnologic, amplasate pe 

adresa r-nul Ștefan Vodă, s. Carahasani, extravilan. 

24 32 387,2

9

Complexul clădirilor de producere: construcție (nr. cadastral 8701202.327.05) cu 

suprafața la sol 1130,8 m.p. și cu suprafața totală 1023,5 m.p., construcție (nr. 

cadastral 8701202.327.06) cu suprafața la sol 836,4 m.p. și cu suprafața totală 

757,9 m.p., construcție (nr. cadastral 8701202.327.09) cu suprafața la sol 348,7 

m.p. și cu suprafața totală 305,4 m.p., construcție (nr. cadastral 8701202.327.10) 

cu suprafața la sol 1612,1 m.p. și cu suprafața totală 1513,9 m.p., construcție (nr. 

cadastral 8701202.327.11) cu suprafața la sol 1771,4 m.p. (construcție 

nefinalizată), construcție (nr. cadastral 8701202.327.16) cu suprafața la sol 173,6 

m.p. și cu suprafața totală 137,8 m.p., amplasate pe adresa or. Taraclia, str. 

Pervomaiscaia, f/n. 

16 1 433,7

10

Complexul imobiliar: construcțiile cu nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 

0300212.017.01-02 cu suprafața la sol conform registrul bunurilor imobile 11 

043,6 m.p. și cu suprafața totală 10 943,2 m.p., teren cu nr. cadastral 0300212.009 

cu suprafața 1,6957 ha, teren cu nr.cadastral 0300212.017 cu suprafața 1,0621 ha, 

amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 170. 

23 5 229,5

11

Casă de locuit individuală cu suprafața la sol 164,3 m.p. și cu suprafața totală 

328,2 m.p. cu nr. cadastral 5511201.016.01, teren cu suprafața 0,082 ha (nr. 

cadastral 5511201.016), amplasate pe adresa mun. Chișinău, com. Băcioi, sat. 

Băcioi, str. Chișinău, 6.  

3 1 478,2

12 Autoturism Mercedes GL550, anul 2010,  numărul de înmatriculare – HNAZ824 2 720,0

13
teren agricol cu suprafața 1,0923 ha (nr. cadastral 3136207.206), amplasate pe 

adresa r-nul Criuleni, com.Hrușeva
5 71,1

x 44 808,7

1

terenul pentru construcții, nr. cadastral 5521212.174, construcție nefinisată, nr. 

cadastral 5521212.174.01, situat în

r-nul Ialoveni, s. Piatra Albă, (Grinvitas Nord)

17 289,9

2 unitatea de transport de tip Mercedes Atego 815,(Grinvitas Nord) 17 69,0

3

Complex patrimonial unic situat pe adresa: or. Anenii Noi, str. Concitieni 

Naționale 43 a, ce constă din bunuri imobile și utilaj tehnologic pentru producerea 

nutrețului (Agat și Onix SRL)

9 2 818,4

4 secerătoare la combina model JD-950(Poducei) 5 13,6

5 secerătoare la combina model JD-8820(Poducei) 5 17,0

6 seceră- toare model CSP(Poducei) 5 1,2

7  plug model PLN 3-35(Poducei) 5 13,1

2. Active expuse spre vînzare de către executorii judecătorești și adminisitratorii insolvabilității 

Total (active în posesie expuse la licitații de către bancă)



8  plug model PLN 3-35(Poducei) 5 16,0

9 utilaj pentru producerea furajului(Poducei) 5 1,3

10 moara de porumb model P-6-AMM-1(Poducei) 5 15,7

11 semiremorca model ODAZ 9370(Poducei) 5 5,0

12 semiremorca model ODAZ 9371(Poducei) 5 5,0

13 utilaj pentru încărcarea cerealelor model CȘP(Poducei) 5 4,0

14 utilaj pentru producerea uleiului(Poducei) 5 6,9

15 utilaj de morărit (set) model OMAS (Italia)(Poducei) 5 114,7

16 utilaj pentru curățarea cerealelor, model OBC-25(Poducei) 5 11,3

17 autocamion model Volkswagen LT 28(Poducei) 5 21,8

18 combină model John Deer 950(Poducei) 5 256,6

19 combină model John Deer 8820(Poducei) 5 344,7

20  autocamion model Kamaz 55102(Poducei) 5 6,0

21 tractor model MTZ-82.0(Poducei) 5 214,1

22 tractor model T-150K(Poducei) 5 66,0

23 Autoturism model Mitsubishi Pajero Sport (1 licit) (Poducei) 1 109,4

24
Construcție de învățământ și educație cu suprafața totală 158,4 m/p, amplasată în r-

nul Ungheni, sat. Petrești (Eximacon)
4 94,1

25 Camion IVECO STRALIS AS44, nr./î. HNAR 670, anul producerii 2003 27 39,6

26 Semiremorcă MIELE 7-19, nr./î. HNAA 978, anul producerii 2003 27 29,7

27
complet de utilaj pentru producerea

hîrtiei igienice – 13 poziții (Raiax Paper Company)
27 801,7

28
complet de utilaj pentru producerea șervețelelor umede – 7 poziții;(Raiax Paper 

Company)
27 786,4

29 complex de semănat Terminator (Asetorin Agro SRL) 19 743,0

30 decompactor (plug cultivator Delta New)(Asetorin Agro SRL) 19 104,2

31 combină CK-5M-1 1601, TR-A 964 (Asetorin Agro SRL) 19 76,8

32 boroană cu discuri BP-4 (Asetorin Agro SRL) 19 35,2

33 boroană cu discuri BH-2.4 (Asetorin Agro SRL) 19 13,9

34 tăvălug crestat K-6 (Asetorin Agro SRL) 19 16,0

35 Ciro 600 LT 2D (Asetorin Agro SRL) 19 12,5

36 cultivator Pinocchio 300 Ruleo (Asetorin Agro SRL) 19 24,4

37 cultivator KPS - 4 PN (Asetorin Agro SRL) 19 28,2

38 tractor T-150, 60-73 LI (Asetorin Agro SRL) 19 24,3

39 semănătoare de cereale C3T (Asetorin Agro SRL) 19 31,4

40 combină CK - 5, M-1, nr de înmatriculare TR-B 142 (Asetorin Agro SRL) 19 76,1

41 combină CK -5, M-1, nr de înmatriculare TR-B 141 (Asetorin Agro SRL) 19 76,1

42 secerătoare Opticorn 470 (Asetorin Agro SRL) 19 75,7

43 presă (Asetorin Agro SRL) 19 9,7

44

Bunul imobil-clădire de producție cu suprafața de 725,2 m.p. și teren aferent 

pentru construcții, cu suprafața de 0,115ha, nr. cadastral 0300315.238; 

0300315.238.01, situat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare,115. (SRL Flautex).

3 1 759,2

45 moarăP6 AMM pentru macinat grîu în s. Zguriţa, r-nul Drochia Pirvencol 31 47,5

46
moară penrtu crupe PCABM-7, moara pentru macinat porumb, utilaj tehnologic 

Pirvencol 
31

71,2

47

AB-016, Încăpere locativă, cu suprafața de 80,7m2, nr. cadastral 

6401105.018.01.006, or. Orhei, str. Tamara Ciobanu, 8, ap. 6, SA „API” din 

Orhei, în procedură de faliment,

2 598,5

48

valorificarea ca subansamblu funcțional (universalitate de fapt) a bunurilor mobile 

și imobile (lot de pămînt, clădiri, utilaj de producție etc.), situate în raionul 

Ialoveni, s. Zîmbreni (Vinaria Zîmbreni).

11 11 883,5

x 21 879,4

Total (active expuse la licitații de către executorii judecătorești și al administratorii 

insolvabilității)


