
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate 

pînă la 

31.05.2021

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, 

mii lei

1

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

42 298,5

2 Autoturism Chevrolet NIVA, anul 2011,  numărul de înmatriculare – CPL283 6 54,6

3 Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098 6 56,9

4
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat etc.). 

37 76,3

x 486,2

1

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.  

15 885,1

2

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. 

27 858,4

3 Utilaj-linie de desfirare a lînii în complet și mașini textile. 23 523,0

x 2 266,5

1

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

Călărași, str. Bojole 23/B, nr. 29 (Beruf Auto SRL)
13 218,0

2

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)

13 146,0

3

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

culoare combinat,(Beruf Auto SRL)
13 87,0

4

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

albastru, (Beruf Auto SRL)
13 178,6

5

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)

13 214,0

6

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

culoare albă(Beruf Auto SRL)
13 83,0

7

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

culoare combinat(Beruf Auto SRL)
13 99,0

8

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

culoare albă, (Beruf Auto SRL)
13 101,0

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

declarate nule

1. Active expuse spre vînzare de către bancă

a) Active în proprietatea băncii

b) Active în posesia băncii

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

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

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



9

semiremorcă KAESSBOHRER TR34C4, nr. de înregistrare CLAA805, a. p. 1986, 

culoare combinat(Beruf Auto SRL)
13 88,0

10

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

Călărași, str. Bojole 23/B, nr. 30 (Beruf Auto SRL)
13 396,0

11

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)

13 639,0

12

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)

13 680,0

13

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)

13 770,0

14

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)

13 1 750,0

15

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)

13 3 570,0

16

Lotul nr. AB-043: încăpere, cu suprafaţa de 128,6 m.p., cu nr. cadastral 

6401105.160.01.006, situat pe adresa or. Orhei, str. C. Negruzzi, 80, nr. 6
11 148,7

17

Teren (nr. cadastral 6401207.229) cu suprafața 1,4271 ha (servitut de acces pe ter. 

6401207.050), construcție (nr.cadastral 6401207.229.01) cu suprafața la sol 

1298,7 m.p. și cu suprafața totală 1077,92 m.p. cu edificii și îmbunătățiri 

efectuate, amplasate pe adresa mun. Orhei, str. Eliberării, 172/N. SRL Consmont

6 1 435,9

18

bunul imobil, situat în mun. Orhei, str. Alexandru Lăpușneanu, 2/B, și anume 

depozit, suprafața de 1187,8 m.p., nr. cad 6401103.081.01; construcție, suprafața 

12,2 m.p., nr. cadastral 6401103.081.02; teren aferent, supr 0,4125 ha, nr. cad. 

6401103.081 (S.A. Deservire-Orhei)

4 735,3

19

terenuri agricole și construcții situate în raionul Hîncești, s. Pervomaiscoe - teren, 

nr. cad 5356102.200 (83,3208 ha), și construcție (plantație de viță de vie), nr. 

cadastral 5356102.200.01 (79,2046 m.p.), r-nul Strășeni, s. Cojușna, str. 

Mecanizatorilor 4-teren, nr. cad 8015306.512 (0,6551 ha) și construcții, nr. cad 

8015306.512.01 (10.700 m.p.), 8015306.512.08 (675,3 m.p. ), 8015306.512.09 

(448.8 m.p.), r-nul Strășeni, s. Roșcani - teren, nr. cadastral 8035109.521 (8,8900 

ha), și construcție (plantație viță de vie), nr. cadastral 8035109.521.01 (80961 

m.p.), teren nr. cad 8035109.555 (48.373 ha) și construcție (plantație vită de vie), 

nr. cad 8035109.555.01 (460135,0 m.p.), teren nr. cad 8035109.556 (12,96550 

ha), și construcție nr. cad 8035109.556.01 (125746,0 m.p.), teren nr cad. 

8035109.558 (19,44 ha), și construcții nr. cad. 8035109558.01 (13 260 m.p.), nr 

cad 8035109558.02 (4040 m.p.). - A.A. Onichevici Natalia

1 116,9

20

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)

10 7 697,2

21

Teren cu destinație agricolă, nr. cad 0121216.176, suprafața 4,4971 ha, din mun. 

Chișinău, or. Durlești, extravilan (SRL Business Arhitect în proces de faliment)
2 1 165,3

22 utilajul brutării la contractul de gaj nr.10 Casa Piinei SRL, Cooltap SRL 2 702,524

23 bun imobil, nr. cadastral 0300211.547.14 utilaje de prelucrat metalul  (Sadacus) 5 514,3

x 21 535,7

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

insolvabilității)


