
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 31.08.2018

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, 

mii lei

1

Clădire administrativă cu suprafața 208,6 m.p. (nr.cadastral 6401402.334.01) 

inclusiv bunuri mobile instalate, depozit cu suprafața 15,9 m.p. (nr.cadastral 

6401402.334.02), garaj cu suprafața 45,7 m.p. (nr.cadastral 6401402.334.03), 

garaj cu suprafața 41,9 m.p. (nr.cadastral 6401402.334.04) cu teren aferent cu 

suprafața 0,1007 ha (nr.cadastral 6401402.334), r-nul Orhei, or.Orhei, 

str.Scrisului Latin, 2/a. 

18 2 465,3

2

Construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. și cu suprafața 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. 

18 971,0

3

½ construcției comerciale cu suprafața la sol 315,6 m.p. și cu suprafața totală 

ocupată de către bancă 240,5 m.p.  (nr. cadastral –  9602212.358.01), încăpere 

cu suprafața 52,1 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01.001) și teren cu suprafața 

0,0806 ha cu nr. cadastral – 9602212.358, amplasate pe adresa: UTA Gagauzia,  

or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 133. 

16 791,5

4

12/13 cotă-parte din construcția comercială, inclusiv bunuri mobile instalate  (nr 

cadastral 8501213.110.01) cu suprafața la sol 175,8 m.p. și cu suprafața totală 

ocupată de către bancă 221,4 m.p. inclusiv: încăperile nelocative cu nr. cadastral 

8501213.110.01.001 cu suprafața 149,5 m.p., nr. cadastral 8501213.110.01.002 

cu suprafața 71,9 m.p. și terenul aferent (nr. cadastral 8501213.110)  cu 

suprafața 0,0466 ha, garaj (nr.cadastral 8501213.149.01) cu suprafața 35,8 m.p. 

și terenul aferent (nr. cadastral 8501213.149) cu suprafața 0,0217 ha, amplasate 

pe adresa or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a. 

7 626,8

5
Încăpere nelocativă – subsol, nr. cadastral 8501213.147.01.005 cu suprafața 

57,6 m.p., amplasată pe adresa or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a.
7 23,3

6
Garaj сu nr. cadastral 4101202.070.02.346 cu suprafața 28,7 m.p., amplasat pe 

adresa or. Edineț, str. Șoseaua Bucovina, 19/9 nr. 346.
17 40,7

7

Construcţiile inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastrale 7801112.410.02-04 

cu suprafaţa 16,1 m.p.; încăperi administrative inclusiv bunuri mobile instalate: 

nr. cadastral 780112.410.01.001 cu suprafaţa 251,4 m.p., nr. cadastral  

7801112.260.01.057 cu suprafaţa 220,0  m.p.; şi teren aferent cu nr. cadastral 

7801112.410 cu  suprafaţă 0,0148 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. 

Independenţei, 77. Garajuri cu nr. cadastral 7801112.441.01 cu suprafaţa 85,0  

m.p. şi teren cu nr. cadastral 7801112.441 cu suprafaţa 0,015 ha, amplasate pe 

adresa or. Soroca, str. C. Negruzzi, 2/a. 

17 2 878,5

8
ATM model DIEBOLD, NCR, 77 buc. Cu prețul inițial de la 7 870 lei pînă la 

58 654 lei
20 2 529,5

9

Construcție comercială cu suprafața 113,4 m.p. (nr.cadastral 4301220.002.02), 

terenul aferent cu suprafața 0,0793 ha, încăperi: cu suprafață de 208,5 m.p. 

(nr.cadastral 4301220.002.01.001), cu suprafața de 183,0 m.p. (nr.cadastral 

4301220.002.01.002), r-nul Fălești, or. Fălești, str.Ștefan cel Mare și Sfînt, 73, 

73 nr.1

11 1 802,7

Informații privind licitațiile desfășurate pe parcursul lunii august 2018, 

declarate nule

1. Licitații desfășurate de bancă

a) Active în proprietatea băncii



10

½ construcției cu suprafața la sol 690,0 m.p. și cu suprafața totală ocupată de 

către bancă 416,2 m.p. (nr. cadastral 6701205.090.01) inclusiv bunuri mobile 

instalate,  garaj cu suprafața 25,9 m.p. cu  nr. cadastral 6701205.090.02 și  1/3 

terenului aferent cu suprafața 0,318 ha  (nr. cadastral 6701205.090), amplasate 

pe adresa or. Rezina, str. Mihai Eminescu, 2.

18 1 524,3

11

complexul de producere (nr. cadastrale 4116101.282.01-07) cu suprafaţa 

3171,40 m.p., cu teren aferent (nr. cadastral 4116101.282) cu suprafaţa 1,7591 

ha, amplasate pe adresa r-nul Edineţ, s. Bădragii Noi. 

18 312,4

12
Cota de 19,47% din încaperea subsolului cu suprafața 826,6 m.p. (nr.cadastral 

9201106.607.01.001), or.Ungheni, str. Națională,17
17 371,5

13

Încăpere locativă (apartament nr.15 cu 4 odăi) cu suprafața 131,3 m. p., nr. 

cadastral 0100418.130.01.015 și 2/39 a încăperii  cu suprafața 1325,4 m.p. 

(două locuri de parcare)  cu nr. cadastral 0100418.130.01.077, amplasate pe 

adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108

13 1 650,2

14
Autoturism Chevrolet AVEO, anul 2008, numărul de înmatriculare COB 693, 

Chişinău. 
5 22,1

x 16 009,8

1

Încapere locativă (apartament), suprafaţa – 113,3 m.p., nr. cadastral – 

0100211.115.01.075, amplasată pe adresa mun. Chișinău, sect. Centru,  șos. 

Hîncești, 22a, ap. 22a. 

17 419,0

2

Încapere locativă (apartament), suprafaţa – 109,0 m.p., nr. cadastral – 

0100211.115.01.088, amplasată pe adresa mun. Chișinău, sect. Centru,  șos. 

Hîncești, 22a, ap. 57a. 

17 410,6

3

Încapere locativă (apartament cu 3 odăi), suprafaţa – 153,6 m.p.,  nr. cadastral – 

0100510.147.01.009, amplasată pe adresa mun. Chișinău, sect. Buiucani,  str. 

Alba-Iulia, 81/4 ap. 9. 

18 1 134,5

4

Încapere locativă (apartament nr. 37 cu 4 odai) cu suprafața 84,5  m. p., nr. 

cadastral  0300205.003.01.037, amplasate pe adresa mun. Bălți,  str. Mihai 

Viteazul, 71. 

18 453,6

5

Clădire de producere cu suprafața la sol 236,3 m.p. și cu suprafața totală 293,3 

m.p. (nr. cadastral  8730207.075.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. 

Vinogradovca, sat. Vinogradovca.

15 60,6

6

57 % din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața totală 522,6 

m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. 

Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia. 

15 67,3

7

încăpere locativă (apartament nr. 91 cu 2 odăi) cu suprafaţa 52,6  m. p., nr. 

cadastral  0100212.114.01.091, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. 

Miorița, 3/1

2 951,5

8

construcţie de sănătate (asistenţă socială), suprafaţa la sol 141,1 m.p. şi suprafaţa 

totală 389,6 m.p., nr. cadastral 4101208.254.01, teren aferent, suprafaţa 0,0472 

ha, nr. cadastral 4101208.254, amplasate pe adresa: r-nul Edineţ, or. Edineţ, str. 

Independenţei 39/a. 

19 1 392,8

9

încăpere locativă (apartament nr. 5 cu 2 odăi) cu suprafaţa 68,1  m. p., nr. 

cadastral  0100419.228.06.005, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. George 

Coșbuc, 16. 

1 936,0

10

Cota-parte de 6/7 din casa de locuit individuală și din construcțiile accesorii – 

149,6 m. p., (nr.cadastral  0100420.411.01-04), mun.Chișinău, str.Avram Iancu  

20

17 439,8

11

Încapere locativă (apartament cu 1 odaie)  cu suprafața 17,3 m.p., nr. cadastral -  

9602217.178.01.074,  amplasată pe adresa UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga, 

str. K. Marx,13, ap.74. 

22 34,0

12

Casă de locuit individuală cu suprafața la sol 174,4 m.p. (nr. cadastral 

5501203.087.01),  și  teren aferent cu suprafața 0,1361 ha (nr. cadastral 

5501203.087),  amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Alexandru Cristea, 9. 

17 2 727,4

b) Active în posesia băncii

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



13

 Teren agricol (nr. cadastral - 3444110.009) cu suprafața 5,373 ha, construcție 

(nr. cadastral 3444110.009.01) cu suprafața 935,4 m.p., construcție (nr. cadastral  

3444110.009.02)  cu suprafața 1575,8 m.p., construcție (nr. cadastral 

3444110.009.03) cu suprafața 964,2  m.p.,construcție (nr. cadastral 

3444110.009.04) cu suprafața 154,7 m.p., construcție (nr. cadastral  

3444110.009.05)  cu suprafața 627,2 m.p., construcție (nr. cadastral 

3444110.009.06) cu suprafața 216,0  m.p., construcție (nr. cadastral 

3444110.009.07) cu suprafața 350,8  m.p.,  amplasate pe adresa r-nul 

Dondușeni, com. Teleșeuca, extravilan.

18 1 071,7

14

Teren agricol (nr. cadastral - 3444105.044) cu suprafața 12,6579  ha, construcție 

(nr. cadastral 3444105.044.01) cu suprafața 318,2 m.p., construcție (nr. cadastral 

3444105.044.02) cu suprafața 102,9 m.p., construcție (nr. cadastral 

3444105.044.03) cu suprafața 499,8  m.p.,construcție (nr. cadastral 

3444105.044.04) cu suprafața 79,8 m.p.,construcție (nr. cadastral 

3444105.044.05) cu suprafața 528,2  m.p.,construcție (nr. cadastral 

3444105.044.06) cu suprafața 109,9  m.p.,construcție (nr. cadastral 

3444105.044.07) cu suprafața 63,0 m.p.,amplasate pe adresa r-nul Dondușeni, 

com. Teleșeuca, extravilan. 

18 375,0

15
Teren pentru construcții cu suprafața 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. 

Chișinău, or. Codru, str. Miorița, sect. 250. 
18 270,2

16

Complexul de producere: construcții cu suprafața  la sol 1 887,0  m.p. și cu 

suprafața totală 3 200,3 m.p.  (nr. cadastrale  – 0100308.120.01-03), teren cu 

suprafața 0,711 ha și utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii și producerea 

mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Industrială, 

27.  

17 13 191,2

17

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. 

14 1 213,6

18

Complexul imobiliar: construcțiile cu nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 

0300212.017.01-02 cu suprafața la sol conform registrul bunurilor imobile 11 

043,6 m.p. și cu suprafața totală 10 943,2 m.p., teren cu nr. cadastral 

0300212.009 cu suprafața 1,6957 ha, teren cu nr.cadastral 0300212.017 cu 

suprafața 1,0621 ha, amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și 

Sfînt, 170. 

10 9 677,9

19

Încapere locativă (apartament cu 3 odăi), suprafaţa – 72,5 m.p.,  nr. cadastral – 

0100404.163.01.052, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Iazului, 72/1 ap. 

52.

8 561,0

20

Încapere locativă (apartament cu 2 odăi), suprafaţa – 53,2 m.p.,  nr. cadastral – 

0100417.292.01.005, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, 

13a, ap. 5. 

8 487,8

21

Constructie administrativa cu nr. cadastral 0100518.458.01 cu suprafața la sol 

564,7 m.p. și cu suprafața totală 1680,3 m.p. cu teren aferent cu nr.cadastral 

0100518.458 cu suprafața 0,1661 ha, amplasate în or.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 

14/2. 

21 7 534,4

22

Încăperi  locative: apartament nr. 16 cu două odăi, cu suprafața 44,2 m.p., nr. 

cadastral 0100204.125.01.016; apartament nr. 17 cu 1 odaie, cu suprafața 24.9 

m.p., nr. cadstral 0100204.125.01.017 – amplasate pe adresa mun. Chișinău, 

sect. Centru, str. Armenească, 25.  

14 997,5



23

Casă de locuit individuală cu suprafața 117,0 m.p. ( nr. cadastral 

0300303.014.01), teren aferent cu suprafața 0,0746 ha (nr. cadastral 

0300303.014), casă de locuit individuală cu suprafața la sol 118,1 m.p. și cu 

suprafața totală 242,3 m.p., amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Mircea cel 

Bătrân, 37.  

13 1 424,5

24

Construcție agricolă cu suprafața 206,0 m.p. (nr. cadastral 5501205.447.01) și 

teren agricol cu suprafața 0,922 ha (nr. cadastral 5501205.447), amplasate pe 

adresa or. Ialoveni, str. Mihai Viteazul, 3/b.

13 403,8

25

Construcție (depozit) cu suprafața 265,4 m.p. cu nr. cadastral 0100301.044.01 și 

teren aferent cu suprafața 0,095 ha (nr. cadastral 0100301.044), amplasate pe 

adresa mun. Chișinău, str. Haltei, 21. 

10 1 489,2

26

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. 

4 2 675,0

27

Casă de locuit individuală cu suprafața la sol 82,2 m.p. și cu suprafața totală 

107,7 m.p. (nr.cadastral 3601111.256.01), teren cu suprafața 0,0691 ha (nr. 

cadastral 3601111.256), construcție accesorie cu suprafața 21,9 m.p. (nr. 

cadastral 3601111.256.02), construcție accesorie cu suprafața 28,0 m.p. (nr. 

cadastral 3601111.256.03), construcție accesorie cu suprafața 63,2 m.p. (nr. 

cadastral 3601111.256.04), amplasate pe adresa or. Drochia, str. Ioan Vodă cel 

Viteaz, 28.

2 611,2

28 autoturism Toyota Prado, anul 2007,  numărul de înmatriculare – CVP 029 3 308,9

29
autoturism Mercedes E220 CDI, anul 2003,  numărul de înmatriculare – CVP 

111
3 192,2

30 Autoturism VAZ 21074, anul 2008,  numărul de înmatriculare – FLAL 142. 18 20,1

31 Camion GAZ 3507, anul 1991,  numărul de înmatriculare – FLAJ 791. 8 28,9

32

teren cu suprafaţa 0,0681 ha (nr. cadastral 9201102.128), construcţie cu 

suprafaţa la sol 429,9 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03) cu încăperile atribuite 

la construcţie cu suprafaţa 30,4 m.p. (sînt înscrieri la nivel de încăperi izolate), 

încăperi cu suprafaţa 20,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.003), încăperi cu 

suprafaţa 63,3 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.005), încăperi cu suprafaţa 

33,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.007), încăperi cu suprafaţa 14,0 m.p. 

(nr. cadastral 9201102.128.03.008), amplasate pe adresa or. Ungheni, str. Mihai 

Sadoveanu, 4. (Octa Dam SRl în proces de lichidare) 

6 815,5

33

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. 

12 56 939,4

x 109 316,4

1 decompactor (plug cultivator Delta New)(Asetorin Agro SRL) 7 218,7

2 boroană Striegel AB 12m (Asetorin Agro SRL) 7 82,6

3 tractor MT3-82 TR-A 139 (Asetorin Agro SRL) 7 45,5

4 combină CK-5M-1 1601, TR-A 964 (Asetorin Agro SRL) 7 161,2

5 boroană cu discuri BP-4 (Asetorin Agro SRL) 7 73,9

6 boroană cu discuri BH-2.4 (Asetorin Agro SRL) 7 29,3

7 tăvălug crestat K-6 (Asetorin Agro SRL) 7 33,6

8 Ciro 600 LT 2D (Asetorin Agro SRL) 7 26,3

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

2. Licitații desfășurate de către executorii judecătorești și adminisitratorii insolvabilității



9 cultivator Pinocchio 300 Ruleo (Asetorin Agro SRL) 7 51,2

10 cultivator KPS - 4 PN (Asetorin Agro SRL) 7 59,2

11 tractor T-150, 60-73 LI (Asetorin Agro SRL) 7 51,0

12 semănătoare de cereale C3T (Asetorin Agro SRL) 7 65,8

13 boroană cu discuri BDN - 1,8 (Asetorin Agro SRL) 7 11,7

14 combină CK - 5, M-1, nr de înmatriculare TR-B 142 (Asetorin Agro SRL) 7 159,8

15 combină CK -5, M-1, nr de înmatriculare TR-B 141 (Asetorin Agro SRL) 7 159,8

16 tractor T-150, 140 TR-A (Asetorin Agro SRL) 7 47,8

17 tractor T-150, 60-72 LI (Asetorin Agro SRL) 7 45,7

18 secerătoare Opticorn 470 (Asetorin Agro SRL) 7 211,0

19 2 instalații de introdus îngrășăminte (12 buncare) (Asetorin Agro SRL) 7 18,1

20 presă (Asetorin Agro SRL) 7 23,0

21 complex de semănat Terminator (Asetorin Agro SRL) 7 1 559,8

22

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)

16 15 974,6

23

baza petrolieră, segmentul de linie de cale ferată şi dreptul de folosință a 

terenului cu suprafața de 2,1137 ha (Semințe Agro)
16 2 251,3

24

complet de utilaj pentru producerea

hîrtiei igienice – 13 poziții
20 1 764,4

25 complet de utilaj pentru producerea șervețelelor umede – 7 poziții; 20 1 730,6

26

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.

20 19 642,3

27

Tehnica agricola, în mod individual, format în loturi după distinația bunurilor: 

raionul Nisporeni, s. Boldurești (Raza Verde)
14 436,0

28

 încăperi nelocative, nr. cadastral 9201106.607.01 – 39,94%, r-nul Ungheni, str. 

Națională 17, (Speranta)
9 3 797,0

29

imobil comercial, nr. cadastral 4801114024, 4801114024.01-02-03, 0,194 ha, 

or.Glodeni, str. Suveranităţii 3(Valviron Nord SRL)
7 2 141,5

30

 imobil industrial, nr. cadastral 4801112.317, 4801112.317.01-02, 0,6838 ha, or. 

Glodeni, str. M. Eminescu 6/2 (Valviron Nord SRL)
7 711,0

31

mijloace fixe, bunuri materiale şi obiecte de

mică valoare şi sсurtă durată, (Valviron Nord SRL)
7 356,4

32

complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial 

unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, Ss-330,9 m. p.; subsol, S-

330,9 m. p., secţia de prelucrare primară a lînii, S-1225,1 m. p.; anexă, S-617,1 

m. p.; cazangerie, S-126,6 m. p.; fîntînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 

3601104.168, S-0,692,0 m. p.; utilaj tehnologic conform listei. (Pirvencol SRL)

20 2 932,0

33

obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S-216 m. p., situate în s. 

Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S-0,06 ha 

Pirvencol

20 115,5

34

moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în 

s. Zguriţa, r-nul Drochia
20 221,5

35

clădirea morii, nr. cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m. p.; clădirea 

depozitului, nr. cad. 3642202.063.02, suprafaţa 60,0 m. p.; clădirea 

laboratorului, nr. cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m. p., situate în s. 

Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru 

producerea făinii din porumb. S.R.L. „Moara Spicului”, în proces de faliment

17 258,9

36 maşină de recoltat sfeclă MRS-6. S.R.L. „Moara Spicului”, în proces de faliment
17 7,6

37

maşină pentru strîns şi încărcat sfeclă, S.R.L. „Moara Spicului”, în proces de 

faliment
17 10,1

38 Camion IVECO STRALIS AS44, nr./î. HNAR 670, anul producerii 2003 20 87,1



39 Semiremorcă MIELE 7-19, nr./î. HNAA 978, anul producerii 2003 20 65,3

40

bun mobil, autocamion de model

Mercedes Actros 18, a/p 2002, cabină dublă de culoare albă, cutie automată, 

parcursul în km nu este identificat, n/i C

UF 006 (Interforum M SRL)

4 162,0

41

încăperi cu suprafaţa 132,0 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.001), încăperi cu 

suprafaţa 47,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.002), încăperi cu suprafaţa 

46,2 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.004), încăperi cu suprafaţa 353,1 m.p. 

(nr. cadastral 9201102.128.03.006), scaun Senat, 160 buc., masă de sufragerie, 

22 buc., combină frigorifică D372SCM 4c -1 buc., vitrină frigorifică UGUR 

UDD 400SC – 2 buc., amplasate pe adresa or. Ungheni, str. Mihai Sadoveanu, 

4. 

5 1 962,3

42

 Bunurile imobile din s. Piatra Albă, com. Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, nr. 

cadastral 5521212.168 (suprafaţa totală 0,1305 ha), nr. cadastral 

5521212.168.01 (suprafaţa totală la sol de 410,70 m.p.), ce aparţin cu drept de 

proprietate debitorului S.C. „ŞEVŢOV-SERVERS” S.R.L., în proces de 

insolvabilitate. 

15 1 281,2

43

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.

15 1 064,7

44

Construcție comercială, prestări servicii, nr. cad. 8723203.130.01, cu terenul 

aferent, nr. cad. 8723203.130. Bunurile sînt amplasate în s. Corten, r-nul 

Taraclia. 

15 328,4

45

str. Ghioceilor, 1, mun. Chişinău: complex comercial şi depozitar, suprafaţa 

7628,2 m. p, n/c 0100201.558.01, 0100201.558.02, 0100201.558.03, 

0100201.558.04.001, 0100201.558.04.002, 0100201.558.04.003; clădire 

temporară (pavilion expoziţional) cu 2 etaje, suprafaţa 1400 m. p.; clădire 

temporară (pavilion expoziţional) cu 2 etaje, suprafaţa 750 m. p.; clădire 

temporară (pavilion administrativ), suprafaţa 472 m. p.; clădire temporară 

(depozit), suprafaţa 400 m. p.; autoturism Cadillac SRX, a/p 2005; cărucior 

electropropulsat FBT18G, a/p 2008, generatoare; de pe şos. Munceşti 801, mun. 

Chişinău, ZAL Expo-Business-Chişinău: complex administrativ, depozitar şi de 

producţie, suprafaţa totală 5 497,8 m. p, n/c 0100120.024.28, 0100120.024.53, 

macara cu traseu, n/c 0100120.024.65, utilaj pentru producerea articolelor din 

profil din aluminiu şi termopanelor, compus din 22 unităţi, utilaj pentru 

prelucrarea plăcilor de ceramică şi pietrei naturale, compus din 17 unităţi, utilaj 

pentru producerea betonului compus, 1 unit, utilaj pentru producerea uşilor şi 

geamurilor din profil din lemn, compus din 8 unităţi, cărucior electropropulsat 

FB-18, a/p 2007, cărucior electropropulsat TE10A30, a/p 2005, cărucior 

electropropulsat EV654.25, a/p 2005, cărucior electropropulsat EV720, a/p 

2004; din s. Solonceni, r-nul Rezina: casă de locuit, suprafaţa 65,8 m. p, terenul 

aferent, suprafaţa 0,0814 ha, nr. cadastral 6744212.164, 6744212.164.01

17 42 282,3

46

str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău: stocuri de bunuri (materialele finisate pentru 

construcții: teracota, decor, mobila, faianța, accesorii pentru producerea mobilei, 

termopan) autoturism Cadillac SRX, .

17 14 965,3

47

șos. Muncești 801, mun. Chișinău: stocuri de bunuri (teracota, decor, mobila, 

faianța, accesorii pentru producerea mobilei, termopan), cărucior FBT18G, 

generatoare.

17 6 562,8

48

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)

6 1 251,3

49

construcţiea comercială (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, 

suprafaţa 853,2 m.p., și a construcţiei accesorii, nr. cadastral 3601105.304.02, 

suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20 (Casa 

pîinei)

14 2 806,8



x 2 806,8

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

insolvabilității)


