
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 31.07.2020

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. 
8 18 082,0

2

– încăpere nelocativă,  nr. cadastral 0100419.124.01.352, suprafaţa totală 71,4 

m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44. Condiții speciale: 

suportarea de către cîștigătorul licitației a cheltuielilor de delimitare și 

reamplasare a rețelei electrice

3 1 757,1

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
33 172,1

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

6 2 011,8

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

34 449,9

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

etc.). 
28 139,0

7

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

27 879,2

x 0,0

1
Teren pentru construcții cu suprafața 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. 

Chișinău, or. Codru, str. Miorița, sect. 250. 
35 118,9

2 Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet. 16 749,0

3

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.

7 165,3

4

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. 

29 574,8

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii iulie 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)



5

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. 

27 27 767,9

6

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.  

6 1 267,4

7 Autoturism Mercedes GL550, anul 2010,  numărul de înmatriculare – HNAZ824 5 377,0

8 Autoturism OPEL ASTRA, anul 2000,  numărul de înmatriculare – CPX951 3 30,0

9
Autocamion furgon RENAULT KANGOO, anul 2003,  numărul de înmatriculare 

– HNAL941 3 28,8

10

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. 

18 1 362,0

x 0,0

1

depozit cu suprafața de 195,5 m.p. cu nr. cadastral 6401101.086.01, depozit cu 

suprafața de 187,2 m.p. cu nr. cadastral 6401101.086.02, teren aferent cu 

suprafața de 0,1453 ha, cu nr. cadastral 6401101.086, situată pe adresa or. Orhei, 

str. Unirii 128/C, (SA Basarabia)

4 1 209,5

2
încăpere nelocativă, cu suprafața de 525,7 m.p. cu nr. cadastral 

6401101.082.09.001, situată pe adresa or. Orhei, str. Unirii 128  (SA Basarabia)
4 1 969,9

3
încăpere cu suprafața de 133,9 m.p. cu nr. cadastral 6401401.014.01.009, situată 

pe adresa or. Orhei, str. Vasile Lupu, 29, ap 9  (SA Basarabia)
4 1 516,8

4

depozit cu suprafața de 549,0 m.p. cu nr. cadastral 6401208.102.01, depozit cu 

suprafața de 192,8 m.p. cu nr. cadastral 6401208.102.02, clădire de producere cu 

suprafața de 86,0 m.p. cu nr. cadastral 6401208102.03, teren aferent cu suprafața 

de 0,395 ha, cu nr. cadastral 6401208.102, situate pe adresa or. Orhei, str. Bogdan 

Petriceicu hasdeu 2/c  (SA Basarabia)

4 2 250,4

5 utilajul tipografic ca un complex unic (Press Design) 12 62,8

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

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



6

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).

10 740,8

7

Complex imobiliar (nr.cadastral 4801112.005, S=0,8452 hа; nr.cadastral 

4801112.005.01, S=640,4 m. p.; nr.cadastral 4801112.005.02, S=406,6 m. p.; 

nr.cadastral 4801112.005.05, S=57,1 m. p.; nr.cadastral 4801112.005.06, S=31,6 

m. p.), or.Glodeni, str.Mihai Eminescu, 6 (S.R.L. „ROALVIVO”, în proces de 

insolvabilitate)

16 1 332,3

8

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)

29 8 986,1

9

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.

26 374,3

10

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,

4 598,5

11 bun imobil, nr. cadastral 0300211.547.14 (Sadacus) 1 884,2

12 utilaje de prelucrat metalul Sadacus SRL 1 79,0

13 utilaj morii de grîu cu transport pneumatic de tip MG 10 P (VP Pro Grup) 9 476,7

14 utilaj pentru brutărie (VP Pro Grup) 9 342,6

15 camion VOLVO FH12, a.p. 2000 (VP Pro Grup) 9 89,8

16 camion DAF FT-XF 105.410, a.p. 2006 (VP Pro Grup) 9 128,9

17 camion DAF FT-XF 105.410, a.p. 2006 (VP Pro Grup) 9 128,9

18 camion DAF FT-XF 105.410, a.p. 2006 (VP Pro Grup) 9 128,9

19 semiremorca KRONE SDP27, a.p. 2000 (VP Pro Grup) 9 35,2

20 semiremorca KRONE SDP27, a.p. 2001 (VP Pro Grup) 9 37,2

21 semiremorca KRONE SDP27, a.p. 2003 (VP Pro Grup) 9 41,3

22 semiremorca SCHMITZ SPR24L1362, a.p. 2001 (VP Pro Grup) 9 37,2

23 semiremorca PANAV NV 35, a.p. 2003 (VP Pro Grup) 9 41,3

24 camion AF FT XF 105.410 T, a.p. 2006 (Comtrack Trans SRL) 9 117,6

25 semiremorca KRONE SDP27, a.p. 2003  (Comtrack Trans SRL) 9 39,3

26

teren cu suprafața de 0,15 ha, nr.cadastral 0100117.025, și a construcției cu 

suprafața de 384,6 m.p., nr. cadastral 0100117.025.01, mun. Chișinău, str-la 

Muncești, 271/3(Comtrack Trans SRL)

9 2 828,7

27
Construcție de învățământ și educație cu suprafața totală 158,4 m/p, amplasată în r-

nul Ungheni, sat. Petrești (Eximacon)
6 84,7

28

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

7 1 113,5

x 25 676,3

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

insolvabilității)


