
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate 

pînă la 

30.09.2021

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

46 243,1

2 Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098 10 39,6

3
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat etc.). 

41 49,2

x 331,9

1

încăpere locativă (apartament nr. 2) cu suprafața 162,1 m.p. (nr. cadastral 

3601115.186.01.002); ½ din teren cu suprafața 0,0944 ha (nr. cadastral 

3601115.186), amplasate pe adresa r-nul Drochia, or. Drochia, str. Grigore 

Ureche, 31

3 1 420,4

2
încăpere locativă (apartament nr. 52) cu suprafața 83,7 m.p., amplasată pe adresa 

mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 44
2 1 174,6

3 Utilaj brutăriei, amplasat în or. Drochia 1 702,5

4 Utilaj-linie de desfirare a lînii în complet și mașini textile. 27 426,0

x 2 303,2

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)

17 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)
17 1 969,9

3

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)

17 2 250,4

4
 S.R.L. „Gustos-S”, în proces de lichidare. La licitaţie este

expus lotul unic - complex de producere: secţie de mezeluri cu abator, utilaj 
2 518,4

5
autoturismul de model Chrysler 300C TOUR, a/p 2007, parcurs 137200 km (SRL 

Lorantrans)
1 75,0

6

 construcţie comercială (nr. cadastral 0100413.196.01), suprafaţa la sol 1273,2 m. 

p., suprafaţa totală 2361,6 m. p., şi teren (nr. cadastral 0100413.196), suprafaţa 

0,1274 ha; construcţie comercială (nr. cadastral 0100413.249.01), suprafaţa la sol 

265,6 m. p., suprafaţa totală 605,2 m. p., şi teren (nr. cadastral 0100413.249), 

suprafaţa 0,0286 ha, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, bd Moscova 11/1, (C.C. 

„Camelia” S.A.)

4 101 582,5

7 echipament tipografic Agrochem Impex SRL 1 1 181,9

8 tractor MTZ82M (SRL Agrochem -Impex SRL) 1 117,0

9 tractor Belarus 921, (SRL Agrochem -Impex SRL) 1 117,0

10 bun imobil, nr. cadastral 0300211.547.14 utilaje de prelucrat metalul  (Sadacus) 7 350,0

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

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



11
Apartament tip mansarda nr. 205a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 36/1, 

suprafața - 43,3 m.p. (Vis Construct Grup SRL)
33 442,2

12
Apartament tip mansarda nr. 222a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 36/1, 

suprafața - 45,5 m.p. (Vis Construct Grup SRL)
33 464,7

13

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)

6 595,6

14
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)
4 1 165,3

15

Complexul fabricii de vin, nr. cadastrale 5741205.153.01-17 și teren aferent 

construcțiilor, suprafața totală - 4,6265 ha, ce include; clădire administrativă, 

secție de fermentare, depozit-subsol de vin nr.4, depozit de materiale, depozit 

compressor, clădire de vestiare, clădire de trecere, clădire a cîntarului, clădire 

pentru generator- diesel, clădire a cazangeriei, depozit de materiale, depozit de 

păcura, depozit-subsol de vin nr.5, depozit de vin nr.3, depozit-supliment pentru 

materiale, depozit (deposit nr.3), clădire a butnăriei, clădire a stației de epurare, 

depozit secție producere, clădire Pres-Vacuum, depozit, secție mecanică. (Tomai 

Vin SA)

1

16

terenuri agricole pe 66,3285 ha, nr cad. 5730102.166; 5730103.170; 

5730103.190; 5730103.192; 5730111.005; 5730111.035; 5730111.050; 

5730111.057 în r-nul Leova, s. Orac, 5740401.129-133, 5740401.135-138, 

5740401.141, 5740401.149, 5740405.051; 5740405.092, 5740405.169-170, 

5740406.406, 5740407.039-040, 5740407.208, 5740407.214-217, 5740407.219-

223; 5740407.229, 5740407.242-245, 5740407.254-256, 5740407.265-279, 

5740407.283-285, 5740407.292-300, 5740407.401-410 în r-nul Leova, s. Tochile-

Răducani, 5741102.051-053, 5741102.073, 5741102.120-121, 5741102.226-228, 

5741102.051-053, 5741102.073, 5741102.120-121, 5741102.226-228, 

5741205.153, 5741301.207-209, 5741302.299-300, 5741304.020-

023,5741308.025-031, 5741308.033-035, 5741308.038-064, 5741308.068-089, 

5741308.092, 5741308.094-100, 5741308.103, 5741308.104, 5741308.106-129, 

5741308.132-157, 5741308.162-163, 5741308.165-166, 5741308.168-170, 

5741308.226-244, 5741309.122, 5741310.304, 5741311.188, 5741311.274, 

5741311.473, 5741312.467, 5741315.312, situate în r-nul Leova, s.Tomai (Tomai 

Vin SA)

1

17

plantația de vița de vie ”Chardonnay” - 27, 9525 ha (5,5406 ha pe teren în arendă) 

amplasată pe terenurileagricole, nr cad 5741308244, 5741308226-43. (Tomai Vin 

SA)

1

18

plantația de viță de vie Pinot Gris -38,7112 ha, amplasată pe terenurile agricole, nr 

cad 5740407403, 5740407408-10, 5740407405-407, 5740407404, 574407402, 

5740407401 (Tomai Vin SA)

1

28 500,0



19

utilajul de procesare a materiei venicole accesorii ale instalației frigorifice - 2 buc, 

aparat pentru fermentat B-694 - 8 buc, budane din stejar PUK 1,25, 8 buc, buncăr 

cu SNEC pentru struguri - 5 buc cazan E 1/9 M, 2 buc, cisterne orizontale 1,6 dal, 

4 buc cisterne inox verticale SNG 1,7 m dal-7 buc, cisterne orizontale 1,2 m dal - 

3 buc, cisterne orizontale email 1,2 mii dal - 3 buc, cisterne orizontale email 1,25 

mii dal - 35 buc, cisterne orizontale email 2,0 mii dal - 12 buc, cisterne orizontale 

email 2,4 mii dal -12 buc, cisterne orizontale email 2,45 mii dal - 86 buc, cisterne 

orizontale email 2,80 mii dal - 2 buc, cisterne orizontale inox 4,60 mii dal -8 buc, 

cisterne verticale email 3,00 mii dal - 1 buc, cisterne verticale INOX (FABRI 

INOX) 2,00 mii dal -39 buc, cisterne verticale INOX (SNG) 2,00 MII DAL -10 

buc, cisterne verticale INOX 10,0 mii dal -2 buc, cisterne verticale INOX  5,00 

mii dal - 1 buc, cisterne verticale metal 1,60 mii dal - 4 buc, conductă inox agent 

frigorific - 1 buc, conducta INOX pentru vin, filtru FVF - 130 l - 1 buc, filtru 

VACUUM 10 m.p. - 1 buc, instalație frigorifică WRAT 2100 - 1 buc, piastre 

INOX AISI 304 100 buc, presă T1 vpo 20 - 4 buc, presă buncar vpg 30 - 1 buc, 

răcitor tip țeavă în țeavă - 1 buc, rezervor vertical de email pentru agent frigorific - 

1 buc, rezervor vertical de INOX pentru agent frigorific - 1 buc, zdrobitor ȚDG -

20 - 3 buc, turn de apă RĂJNOVSKII - 1 buc, linie electrică, sistem de apeduct, 

sistem de canalizare, transformator electric TP 100 -1 buc, transformator electric - 

tp 320 1 buc. (Tomai Vin SA)

1

20

linia de imbuteliere CRONIN (producător Slovacia), compusă din aparat pentru 

imbuteliere, aparat pentru etichetare, aparat pentru dopat, aparat pentru clătit 

sticlă, tunel termic, rulantă masa pentru impachetarea producției gata. (Tomai Vin 

SA)

1

x 140 539,2

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

insolvabilității)

28 500,0


