
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 30.11.2019

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. 
3 23 307,1

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

m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44
3 1 982,9

3 Autocamion Hyundai SR Truck, anul 2005, numărul de înmatriculare - CLT803 5 49,7

4
ATM model DIEBOLD, NCR, 47 buc. cu preţul iniţial de la 14 239 lei până la 31 

642 lei.
33 857,4

5
Încăperi comerciale cu suprafața 443,4 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate 

(nr.cadastral 0100113.102.01.150), mun.Chișinău, bd.Dacia, 46
4 6 175,0

6
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat 

etc.). 
23 174,4

x 32 546,5

1

Complexul de producere: construcții cu suprafața  la sol 1 887,0  m.p. și cu 

suprafața totală 3 200,3 m.p.  (nr. cadastrale  – 0100308.120.01-03), teren cu 

suprafața 0,711 ha și utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii și producerea 

mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Industrială, 

27.  

27 8 751,3

2

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

32 67,6

3
Teren pentru construcții cu suprafața 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. 

Chișinău, or. Codru, str. Miorița, sect. 250. 
30 153,7

4

 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.

27 1 718,9

5 Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet. 11 967,9

6

încăpere locativă (apartament nr. 15 cu 4 odăi) cu suprafaţa 84,6 m.p., nr. 

cadastral  0100413.162.01.015, amplasată pe adresa mun. Chișinău,  str. Miron 

Costin, 6/2

8 547,9

7

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.

2 250,4

8

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. 

27 38,3

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii noiembrie 2019, 

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)



9

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. 

24 705,7

10

Casă de locuit individuală cu suprafața la sol 82,2 m.p. și cu suprafața totală 107,7 

m.p. (nr.cadastral 3601111.256.01), teren cu suprafața 0,0691 ha (nr. cadastral 

3601111.256), construcție accesorie cu suprafața 21,9 m.p. (nr. cadastral 

3601111.256.02), construcție accesorie cu suprafața 28,0 m.p. (nr. cadastral 

3601111.256.03), construcție accesorie cu suprafața 63,2 m.p. (nr. cadastral 

3601111.256.04), amplasate pe adresa or. Drochia, str. Ioan Vodă cel Viteaz, 28.

11 165,9

11

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. 

22 35 886,1

12

teren cu suprafaţa 0,0681 ha (nr. cadastral 9201102.128), construcţie cu suprafaţa 

la sol 429,9 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03) cu încăperile atribuite la 

construcţie cu suprafaţa 30,4 m.p. (sînt înscrieri la nivel de încăperi izolate), 

încăperi cu suprafaţa 20,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.003), încăperi cu 

suprafaţa 63,3 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.005), încăperi cu suprafaţa 33,5 

m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.007), încăperi cu suprafaţa 14,0 m.p. (nr. 

cadastral 9201102.128.03.008), amplasate pe adresa or. Ungheni, str. Mihai 

Sadoveanu, 4. (Octa Dam SRl în proces de lichidare) 

17 440,7

13

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. 

14 1 588,6

14

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. 

21 5 794,5

15

Construcție (Depozit) cu suprafața 265,4 m.p.(nr. cadastra l0100301.044.01)  și  

teren aferent cu suprafaţa 0,095 га (nr. cadastral 0100301.044), amplasate pe 

adresa mun.Chișinău, str.Haltei, 21

20 861,9



16

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.  

1 1 750,0

17

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

1 2 600,0

18
teren agricol cu suprafața 1,0923 ha (nr. cadastral 3136207.206), amplasate pe 

adresa r-nul Criuleni, com.Hrușeva
3 78,8

x 62 368,1

1 complex de semănat Terminator (Asetorin Agro SRL) 18 928,8

2 decompactor (plug cultivator Delta New)(Asetorin Agro SRL) 18 130,2

3 combină CK-5M-1 1601, TR-A 964 (Asetorin Agro SRL) 18 96,0

4 boroană cu discuri BP-4 (Asetorin Agro SRL) 18 44,0

5 boroană cu discuri BH-2.4 (Asetorin Agro SRL) 18 17,4

6 tăvălug crestat K-6 (Asetorin Agro SRL) 18 20,0

7 Ciro 600 LT 2D (Asetorin Agro SRL) 18 15,7

8 cultivator Pinocchio 300 Ruleo (Asetorin Agro SRL) 18 30,5

9 cultivator KPS - 4 PN (Asetorin Agro SRL) 18 35,3

10 tractor T-150, 60-73 LI (Asetorin Agro SRL) 18 30,4

11 semănătoare de cereale C3T (Asetorin Agro SRL) 18 39,2

12 combină CK - 5, M-1, nr de înmatriculare TR-B 142 (Asetorin Agro SRL) 18 95,1

13 combină CK -5, M-1, nr de înmatriculare TR-B 141 (Asetorin Agro SRL) 18 95,1

14 secerătoare Opticorn 470 (Asetorin Agro SRL) 18 94,6

15 presă (Asetorin Agro SRL) 18 12,2

16
Tehnica agricola, în mod individual, format în loturi după distinația bunurilor: 

raionul Nisporeni, s. Boldurești (Raza Verde)
16 341,5

17

Construcție, suprafața 1001,7 m. p., nr. cadastral 6420208.009.01; construcție, 

suprafața 999,6 m. p., nr. cadastral 6420208.009.02; clădire administrativă, 

suprafața 70,4 m. p., nr. cadastral 6420208.009.03; depozit, suprafața 39,7 m. p., 

nr. cadastral 6420208.009.04; teren aferent, suprafața 4,198 ha, nr. cadastral 

6420208.009, amplasate în r-nul Orhei, com. Chiperceni, s. Voroteț (Vlaconic)

13 531,5

18
 apartament tip mansardă 122a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41,(Vis 

Construct)
23 190,0

19
 apartament tip mansardă nr. 45a, situat în mun. Chișinău, sector Centru, șos. 

Hîncești nr. 22b,(Vis Construct)
23 950,0

20

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

cadastral 5521212.174.01, situat în

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

15 453,0

21 unitatea de transport de tip Mercedes Atego 815,(Grinvitas Nord) 15 85,2

22

Fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb, inclusiv construcţii, nr. cadastrale 

270122600201-40, reţele de comunicaţii inginereşti, instalaţii, drumuri, edificii şi 

utilaj folosit în procesul tehnologic (r-nul Căușeni, or.Căușeni, str.Tighina,  17) 

(Semințe Agro)

25 8 563,8

23
baza petrolieră, segmentul de linie de cale ferată şi dreptul de folosință a terenului 

cu suprafața de 2,1137 ha (Semințe Agro)
25 1 203,1

24

Casă individuală de locuit, suprafața totală 264,5 m. p., nr. cad. 0100203.461.01, 

și 3 construcții accesorii, suprafața totală 97,1 m. p., teren aferent, nr. cad. 

0100203.461, suprafața 0,055 ha, amplasat pe str. Dîmbului 26, mun. Chișinău 

(Galsam Service)

9 2 822,2

25

teren, nr. cad. 4371209.241, suprafaţa 1.3731 m2; construcţie, nr. cad. 

4371209.241.01, suprafaţa 366,9 m2; construcţie, nr. cad. 4371209.241.02, 

suprafaţa 226.9 m2; construcţie, nr. cad. 4371209.241.03, suprafaţa 21 m2, 

construcţie, nr. cad. 4371209.241.04, suprafaţa 26,4 m2; construcţie, nr. 

cad.4371209.241.05, suprafaţa 84,3 m2 , aflate în r-nul Făleşti, com. Risipeni, s. 

Bocşa S.R.L. ,,Interservicii

2 1 786,4

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

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



26

complex de producție (teren pentru construcții cu supr. 1,837 ha, nr. cad. 

3401113.210, construcție cu supr. 67,1 m.p., nr. cadastral 3401113.210.01, clădire-

construcție de producere cu supr. 508,8 m.p., nr. cadastral 3401113.210.02, 

construcție depozit cu supr. 331,5 m.p., nr. cad. 3401113.210.03, construcție 

depozit cu supr. 345 m.p., nr. cad. 3401113.210.04, construcție cu supr. 175,6 

m.p., nr. cad. 3401113.210.05, construcție cu supr. 64,3 m.p., nr.cad. 

3401113.210.06, construcție depozit cu supr. 236,3 m.p., nr. cad. 

3401113.210.07, construcție depozit cu supr. 325,0 m.p., nr. cadastral 

3401113.210.08, construcție cu supr. 157,0 m.p., nr. cad. 3401113.210.09, 

construcție cu supr. 467,7 m.p., nr. cad. 3401113.210.10, construcție cu supr. 20,0 

m.p. , nr. cad. 3401113.210.11 amplasate în r-nul Dondușeni, str. V.Komarov, f/n 

(Frimex SRL).

5 1 607,7

27

obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S-216 m. p., situate în s. 

Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S-0,06 ha 

Pirvencol

30 76,0

28
moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. 

Zguriţa, r-nul Drochia Pirvencol
30 131,9

29

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)

7 3 479,6

30

Construcție comercială, prestare servicii, nr. cad. 8723203.040.01, 02, 03, cu 

terenul aferent, nr. cad. 8723203.040. Bunurile sînt amplasate în s. Corten, r-nul 

Taraclia.

23 570,5

31
Stație de alimentare cu produse petroliere, nr. cadastral 2501216.257.01, 

amplasată pe str. Alexandru cel Bun 216, or. Călărași (Beruf Auto SRL)
6 1 390,0

32

Stație de alimentare cu produse petroliere, nr. cadastrale 8028120.010 

–8028120.010.01, amplasată în r-nul Strășeni, com. Pănășești, extravilan (Beruf 

Auto SRL)

6 1 460,0

33

Bloc administrativ și construcții auxiliare cu teren aferent, nr. cadastrale 

2501216.136; 2501216.136.01-07, amplasate în or. Călărași, str. Constantin 

Stamati 15 (Beruf Auto SRL)

6 2 150,0

34

Bază de depozitare a produselor petroliere, nr. cadastrale 250 1216.148; 

2501216.148.01-02, amplasată în or. Călărași, str. Maria Cebotari 3 (Beruf Auto 

SRL)

6 4 390,0

35
încăpere nelocativă (saună), nr. cadastral 2501208.496.01.029, amplasată în or. 

Călărași, str. Bojole 23/B, nr. 29 (Beruf Auto SRL)
6 1 040,0

36

încăpere locativă (apartament cu o cameră, varianta albă), nr. cadastral 

2501208.496.01.016, amplasată în or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 16(Beruf 

Auto SRL)

6 4 870,0

37
autocamion MERCEDES 1843, nr. de înregistrare CLAK305, a. p. 2001, culoare 

argintiu(Beruf Auto SRL)
6 193,8

38
semiremorcă BLUMHARDT KT SAL 3, nr. de înregistrare CLAA789, a. p. 1982, 

culoare combinat,(Beruf Auto SRL)
6 77,0

39
autocamion MAN TGA 18430, nr. de înregistrare CQC608, a. p. 2005, culoare 

albastru, (Beruf Auto SRL)
6 125,0

40

încăpere locativă (apartament cu 2 camere, varianta albă), nr. cadastral 

2501208.496.01.025, amplasată în or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 25(Beruf 

Auto SRL)

6 106,0

41

încăpere locativă (apartament cu 2 camere, varianta albă), nr. cadastral 

2501208.496.01.033, amplasată în or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 33 (Beruf 

Auto SRL)

6 178,6

42
semiremorcă WARTMANN AUREPA, nr. de înregistrare CLAA786, a. p. 1987, 

culoare albă(Beruf Auto SRL)
6 190,0

43
semiremorcă AUREPA TSA 39 LDK, nr. de înregistrare CLAA806, a. p. 1987, 

culoare combinat(Beruf Auto SRL)
6 102,0

44
autocamion MERCEDES 1840 LS, nr. de înregistrare CLAJ879, a. p. 1997, 

culoare albă, (Beruf Auto SRL)
6 75,0



45
semiremorcă KAESSBOHRER TR34C4, nr. de înregistrare CLAA805, a. p. 

1986, culoare combinat(Beruf Auto SRL)
6 122,0

46
Încăpere nelocativă (magazin), nr. cadastral 2501208.496.01.030, amplasată în or. 

Călărași, str. Bojole 23/B, nr. 30 (Beruf Auto SRL)
6 114,0

47

Încăpere locativă (apartament cu 3 camere, varianta albă), nr. cadastral 

2501208.496.01.012, amplasată în or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 12 (Beruf 

Auto SRL)

6 810,0

48

încăpere locativă (apartament cu 3 camere, varianta albă), nr. cadastral 

2501208.496.01.027, amplasată în or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 27 (Beruf 

Auto SRL)

6 487,0

49

Încăpere locativă (apartament cu 3 camere, varianta albă), nr. cadastral 

2501208.496.01.012, amplasată în or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 12 (Beruf 

Auto SRL)

6 788,0

50

încăpere locativă (apartament cu 3 camere, varianta albă), nr. cadastral 

2501208.496.01.027, amplasată în or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 27 (Beruf 

Auto SRL)

6 830,0

51

Încăpere locativă (apartament cu 6 camere, varianta albă), nr. cadastral 

2501208.496.01.011, amplasată în or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 11 (Beruf 

Auto SRL)

6 940,0

52

Bunului imobil (construcţie), nr. cadastral

1001204.032.01, suprafaţa la sol 317,7 m. p., şi a terenului, nr. cadastral 

1001204.032, suprafaţa 0,1323 ha, amplasate în or. Anenii Noi, str. Chişinăului 

44 B. (Conuc Com)

9 74,5

53

clădire de producție cu utilaj tehnologic de prelucrare a cărnii și peștelui, nr. 

cadastral 0100120.024.30, suprafața la sol 634,0 m.p. cu teren în arendă pe 15,4 

ari, amplasat în mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. Muncești 801, pe teritoriul 

Z.A.L. Expo Business Chișinău, care înclude: sublotul nr. 1.1 - clădire de 

producție, nr. cadastral 0100120.024.30, suprafața la sol 634,0 m.p., cu teren în 

arendă pe 14,5 ari, amplasat în mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. Muncești 801, 

pe teritoriul Z.A.L. Expo Business Chișinău, sublotul nr. 1.2 - utilaj tehnologic de 

prelucrare a cărnii și peștelui, amplasat în mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. 

Muncești 801 (FIVILS)

8 2 293,6

54

mijlocul de transport, nr. de inmatriculare KBB 490, Mercedes E320, anul 

fabricarii 2001, culoare gri inchis, motorul 3200 cm, benzină, sedan (Taboră 

Dina)

1 54,0

55
bunuri imobile, nr. cadastrale: 0100518.144; 0100518.144.01; 0100518.144.02, 

situate în mun. Chişinău, str. Bucuriei 7, (Vinaria Zîmbreni)
9 499,4

56

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).

9 16 301,0

57 utilajul tipografic ca un complex unic (Press Design) 7 170,3

x 64 307,9

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

insolvabilității)


