
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate 

pînă la 

28.02.2021

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. 
14 13 991,5

2

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

12 1 478,9

3

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

39 348,1

4 Autoturism Chevrolet NIVA, anul 2011,  numărul de înmatriculare – CPL283 3 74,8

5 Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098 3 78,1

6 ATM model DIEBOLD, NCR. (6 buc) 40 97,9

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

34 120,8

x 16 190,2

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.

13 121,5

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. 

35 422,5

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. 

33 20 412,0

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii februarie 2021, 

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.  

12 980,7

5 Autoturism Mercedes GL550, anul 2010,  numărul de înmatriculare – HNAZ824 11 291,7

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.

6 612,8

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. 

24 1 001,2

9 Utilaj-linie de desfirare a lînii în complet și mașini textile. 20 610,0

x 23 842,5

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”

5 1 235,0

2
 apartament tip mansardă 122a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41,(Vis 

Construct)
30

153,9

3
 apartament tip mansardă nr. 45a, situat în mun. Chișinău, sector Centru, șos. 

Hîncești nr. 22b,(Vis Construct)
30 769,5

4

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)

28 8 050,6

5
complet de utilaj pentru producerea

hîrtiei igienice – 13 poziții (Raiax Paper Company)
28 649,4

6
complet de utilaj pentru producerea șervețelelor umede – 7 poziții;(Raiax Paper 

Company)
28 637,0

7 Camion IVECO STRALIS AS44, nr./î. HNAR 670, anul producerii 2003 28 32,0

8 Semiremorcă MIELE 7-19, nr./î. HNAA 978, anul producerii 2003 28 24,0

9
bun imobil - teren pentru constructii și clădire administrativă, situat în mun. 

Chișinău, str. Piața Veche, (AA Irina Selevestru)
1 8 677,3

10

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.

30 288,9

x 20 517,5

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

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

insolvabilității)

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


