
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate 

pînă la 

30.11.2020

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. 
12 14 727,9

2
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
37 140,2

3

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

10 1 638,7

4

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

37 385,7

5 Autoturism Chevrolet NIVA, anul 2011,  numărul de înmatriculare – CPL283 1 92,4

6 Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098 1 96,4

7 ATM model DIEBOLD, NCR. (10 buc) 38 181,0

8
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat 

etc.). 
32 94,8

x 17 357,1

1

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.

11 134,7

2

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. 

33 468,2

3

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. 

31 22 617,2

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



4

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.  

10 1 032,3

5 Autoturism Mercedes GL550, anul 2010,  numărul de înmatriculare – HNAZ824 9 323,2

6 Autoturism OPEL ASTRA, anul 2000,  numărul de înmatriculare – CPX951 7 18,1

7

încăpere locativă (apartament nr. 36 cu 3 odăi) cu suprafaţa 58,8 m.p., nr. 

cadastral  0100103.113.01.036, amplasată pe adresa mun. Chișinău,  str. Hristo 

Botev, 11/2.

4 645,1

8

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. 

22 1 109,4

x 26 348,0

1

format din bunuri imobile (depozit și parcare pentru tehnica agricolă) cu nr. 

cadastrale 6469314.003.01, 02, 03, 04, 05, 06, cu teren aferent cu suprafața de 

5,57 ha, nr. cadastral 6469314.003, amplasate în sat. Susleni, r-nul Orhei G.Ț. 

,,Popușoi Iurie Nicolai”

2 1 235,0

2 complex de semănat Terminator (Asetorin Agro SRL) 22 475,5

3

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

10 1 113,5

4 bun imobil, nr. cadastral 0300211.547.14 utilaje de prelucrat metalul  (Sadacus) 3 705,4

5 camion VOLVO FH12, a.p. 2000 (VP Pro Grup) 11 58,2

6 camion DAF FT-XF 105.410, a.p. 2006 (VP Pro Grup) 11 83,5

7 camion DAF FT-XF 105.410, a.p. 2006 (VP Pro Grup) 11 83,5

8 camion DAF FT-XF 105.410, a.p. 2006 (VP Pro Grup) 11 83,5

9 semiremorca KRONE SDP27, a.p. 2000 (VP Pro Grup) 11 22,8

10 semiremorca KRONE SDP27, a.p. 2001 (VP Pro Grup) 11 24,1

11 semiremorca KRONE SDP27, a.p. 2003 (VP Pro Grup) 11 26,8

12 semiremorca SCHMITZ SPR24L1362, a.p. 2001 (VP Pro Grup) 11 24,1

13 semiremorca PANAV NV 35, a.p. 2003 (VP Pro Grup) 11 26,8

14 camion AF FT XF 105.410 T, a.p. 2006 (Comtrack Trans SRL) 11 76,2

15 semiremorca KRONE SDP27, a.p. 2003  (Comtrack Trans SRL) 11 25,5

16 Panacoade Norm CC 12320 (36 bucăţi) SRL ”Cooltap” 1 31,2

17 Camera CL 2130x3130x400x50 2E3 230 IPP seria 0530026 SRL ”Cooltap” 1 54,7

18 Cuptor rotativ 6080 G380/50 OEV2V TD PA, seria nr.05C0026 SRL ”Cooltap” 1 69,5

19 Cărucior INOX (4 bucăţi) SRL ”Cooltap” 1 6,8

20 Tavă ondulată (15 bucăţi) SRL ”Cooltap” 1 2,6

21 Tavă cu găuri PP 60x80x2 (45 bucăţi) SRL ”Cooltap” 1 6,0

22 Camera CL 930x2130xD400/50 2E 230 IPP seria 05C0036 SRL ”Cooltap” 1 28,8

23
Mixer Elicoidal „EASY 80” 400x50, seria nr.20050671 cu ambalaj SRL 

”Cooltap”
1 30,8

24
Malaxor de aluat cu planetară „MIX60” 400x50, seria nr.200500814 cu ambalaj 

SRL ”Cooltap”
1 34,5

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

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



25
Laminator „RUNER S5” MM530xl900,400/50, seria 205000816 cu ambalaj SRL 

”Cooltap”
1 33,8

26 Maşină de cernut făina 400/5 seria nr.2005000818 cu ambalaj SRL ”Cooltap” 1 14,9

27
Cuptor rotativ MONDIAL / ROTOR PLUS 8090/Gaz, cu arzător Rielo SRL 

”Cooltap”
1 126,2

28 Rastel coacere din inox pentru ROTOR PLUS 8090, 10 nivele SRL ”Cooltap” 1 2,6

29 Tăvi coacere, perforate, 80x90 (30 bucăţi) SRL ”Cooltap” 1 6,2

30 Dospitor cu unitate de climă, o uşă, două cărucioare SRL ”Cooltap” 1 36,2

31 Malaxor spiral cuvă fixă SM 120 kg SRL ”Cooltap” 1 36,8

32 Divizor semi-automat cu rotungire SM 330 SRL ”Cooltap” 1 24,1

33 Maşină de modelat baghetă/cornuri SRL ”Cooltap” 1 28,9

34

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)

8 1 209,5

35
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)
8 1 969,9

36
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)
8 1 516,8

37

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)

8 2 250,4

38

construcție comercială - prestare servicii cu suprafața la sol de 821,0 m.p., cod 

cadastral 6401402.161.01, și teren aferent cu suprafața de 0,1282 ha, cod 

cadastral 6401402.161, situate pe adresa, str. Vasile Lupu 36/1  (SA Basarabia)

8 22 572,7

39

bun imobil (clădire de producere), nr. cad. 6401307.112.01, suprafaţa 866,2 m. p., 

teren pentru construcţii, nr. cad. 6401307.112, suprafaţa 0,1914 ha, amplasate în r-

nul Orhei, or. Orhei, str. Unirii 57/H, (Mobillemn)

11 912,2

40

Construcții –clădire şi edificii - Complex de creştere şi sacrificare a păsărilor, 

suprafața 12 411 m.p., nr. cadastral 3136117.002.01-3136117.002.03, terenul 

aferent, suprafața 14, 95 ha, nr. cadastral 3136117.002, şi utilaj tehnologic, 

amplasat în r-nul Criuleni, com. Hruşova, s. Chetroasa (Orhideia Nani)

8 9 502,8

41
complet de utilaj pentru producerea

hîrtiei igienice – 13 poziții (Raiax Paper Company)
27 721,5

42
complet de utilaj pentru producerea șervețelelor umede – 7 poziții;(Raiax Paper 

Company)
27 707,7

43 Camion IVECO STRALIS AS44, nr./î. HNAR 670, anul producerii 2003 27 35,6

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

45

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)

17 1 199,1

46

apartament nr.99, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 2/1, suprafața 78,4 m.p., nr. 

cadastral 0100312181.01.099, ce aparține în drept de proprietate debitorului 

Bordeniuc Igor

3 606,4

47
 S.R.L. „Gustos-S”, în proces de lichidare. La licitaţie este

expus lotul unic - complex de producere: secţie de mezeluri cu abator, utilaj 
1 575,9

48

complex de bunuri imobile și mobile: a) complex patrimonial de construcții 

comerciale (1255,3 m2) și teren aferent (0,2095 ha), nr. cad. 5301205.776.01, 

5301205.776.02, 5301205.776, b) mobilă și utilaj hotelier – 69 poziții, c) bazin 

acvatic (488,3 m2), nr. cad. 5301205.986.01, d) utilajul bazinului – 50 poziții, 

amplasate pe str. A. Marinescu 4, or. Hîncești.(Raiax Paper Company)

27 8 945,1



x 57 391,2

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

insolvabilității)


