
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 30.09.2019

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, 

mii lei

1

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. 

29 552,3

2
Garaj сu nr. cadastral 4301223.140.01.001 cu suprafaţa 41,7 m.p., amplasat pe 

adresa or. Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 42.
9 54,5

3
încăperi comerciale, nr. cadastrale 0100419.124.01.(111, 120,358), suprafaţa 

totală 994,6 m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44. 
1 25 825,0

4
încăperi oficii, nr. cadastrale 0100419.124.01.(118, 351), suprafaţa totală 158,0 

m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44
1 2 197,1

5 Autocamion Hyundai SR Truck, anul 2005, numărul de înmatriculare - CLT803 3 55,1

6
ATM model DIEBOLD, NCR, 47 buc. cu preţul iniţial de la 15 778 lei până la 35 

061 lei.
31 950,0

7

25,5 % din teren cu suprafaţa 0,0793 ha (nr. cadastral 4301220.002), construcţie 

cu nr. cadastral 4301220.002.02 cu suprafaţa la sol 113,4 m.p. şi cu suprafaţa 

internă 87,4 m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.001) cu suprafaţa 208,5 

m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.002) cu suprafaţa 183,0 m.p., 

inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel 

Mare şi Sfînt, 73, 73 nr.1.

21 1 025,4

8
Cota de 19,47% din încaperea subsolului cu suprafața 826,6 m.p. (nr.cadastral 

9201106.607.01.001), or.Ungheni, str. Națională,17
31 211,3

9
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat 

etc.). 
21 193,3

x 31 064,1

1

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.  

25 9 211,9

2

încăpere comercială, suprafaţă 638,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.01.002), şi 

construcţie-garaj, suprafaţa 92,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.02), amplasate 

pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău

30 74,9

3
Teren pentru construcții cu suprafața 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. 

Chișinău, or. Codru, str. Miorița, sect. 250. 
28 170,3

4

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. 

33 19,4

5

 Casă de locuit individuală cu suprafața la sol  174,4 m.p. și cu suprafața totală 

307,3 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.

25 1 904,6

6 Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet. 9 1 072,5

7

încăpere locativă (apartament nr. 15 cu 4 odăi) cu suprafaţa 84,6 m.p., nr. 

cadastral  0100413.162.01.015, amplasată pe adresa mun. Chișinău,  str. Miron 

Costin, 6/2

6 576,7

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii septembrie 2019, 

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)



8 încăpere locativă (apartament nr. 2 cu 2 odăi) cu suprafaţa 57,6 m.p., nr. cadastral  

0100301.062.01.002, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. Tiraspol, 2/1

7 684,4

9 Camion GAZ 3507, anul 1991,  numărul de înmatriculare – FLAJ 791. 19 16,4

10

57 % din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața totală 418,3 

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

Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia. 

25 42,4

11

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. 

22 781,9

12

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.

9 183,8

13

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. 

20 39 762,9

14

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) 

15 488,3

15

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. 

12 1 760,2



16

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. 

19 6 420,5

17

Construcție (Depozit) cu suprafața 265,4 m.p.(nr. cadastra l0100301.044.01)  și  

teren aferent cu suprafaţa 0,095 га (nr. cadastral 0100301.044), amplasate pe 

adresa mun.Chișinău, str.Haltei, 21

18 955,0

18
teren agricol cu suprafața 1,0923 ha (nr. cadastral 3136207.206), amplasate pe 

adresa r-nul Criuleni, com.Hrușeva
1 87,3

19
încăpere comercială, suprafaţă 314,4 m.p. (nr. cadastral 

8701211.324.01.003),amplasate pe adresa: or.Taraclia str. General Inzov,5
1 1 744,4

x 65 957,9

1 decompactor (plug cultivator Delta New)(Asetorin Agro SRL) 16 160,7

2 combină CK-5M-1 1601, TR-A 964 (Asetorin Agro SRL) 16 118,5

3 boroană cu discuri BP-4 (Asetorin Agro SRL) 16 54,3

4 boroană cu discuri BH-2.4 (Asetorin Agro SRL) 16 21,5

5 tăvălug crestat K-6 (Asetorin Agro SRL) 16 24,7

6 Ciro 600 LT 2D (Asetorin Agro SRL) 16 19,4

7 cultivator Pinocchio 300 Ruleo (Asetorin Agro SRL) 16 37,6

8 cultivator KPS - 4 PN (Asetorin Agro SRL) 16 43,5

9 tractor T-150, 60-73 LI (Asetorin Agro SRL) 16 37,5

10 semănătoare de cereale C3T (Asetorin Agro SRL) 16 48,4

11 boroană cu discuri BDN - 1,8 (Asetorin Agro SRL) 16 8,6

12 combină CK - 5, M-1, nr de înmatriculare TR-B 142 (Asetorin Agro SRL) 16 117,4

13 combină CK -5, M-1, nr de înmatriculare TR-B 141 (Asetorin Agro SRL) 16 117,4

14 secerătoare Opticorn 470 (Asetorin Agro SRL) 16 16,1

15 2 instalații de introdus îngrășăminte (12 buncare) (Asetorin Agro SRL) 16 13,3

16 presă (Asetorin Agro SRL) 16 16,9

17 complex de semănat Terminator (Asetorin Agro SRL) 16 1 146,6

18

Construcție, suprafața 1001,7 m. p., nr. cadastral 6420208.009.01; construcție, 

suprafața 999,6 m. p., nr. cadastral 6420208.009.02; clădire administrativă, 

suprafața 70,4 m. p., nr. cadastral 6420208.009.03; depozit, suprafața 39,7 m. p., 

nr. cadastral 6420208.009.04; teren aferent, suprafața 4,198 ha, nr. cadastral 

6420208.009, amplasate în r-nul Orhei, com. Chiperceni, s. Voroteț (Vlaconic)

12 590,6

19

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)

27 1 357,5

20

complex de producție (teren pentru construcții cu supr. 1,837 ha, nr. cad. 

3401113.210, construcție cu supr. 67,1 m.p., nr. cadastral 3401113.210.01, clădire-

construcție de producere cu supr. 508,8 m.p., nr. cadastral 3401113.210.02, 

construcție depozit cu supr. 331,5 m.p., nr. cad. 3401113.210.03, construcție 

depozit cu supr. 345 m.p., nr. cad. 3401113.210.04, construcție cu supr. 175,6 

m.p., nr. cad. 3401113.210.05, construcție cu supr. 64,3 m.p., nr.cad. 

3401113.210.06, construcție depozit cu supr. 236,3 m.p., nr. cad. 

3401113.210.07, construcție depozit cu supr. 325,0 m.p., nr. cadastral 

3401113.210.08, construcție cu supr. 157,0 m.p., nr. cad. 3401113.210.09, 

construcție cu supr. 467,7 m.p., nr. cad. 3401113.210.10, construcție cu supr. 20,0 

m.p. , nr. cad. 3401113.210.11 amplasate în r-nul Dondușeni, str. V.Komarov, f/n 

(Frimex SRL).

3 1 984,8

21

Casă individuală de locuit, suprafața totală 264,5 m. p., nr. cad. 0100203.461.01, 

și 3 construcții accesorii, suprafața totală 97,1 m. p., teren aferent, nr. cad. 

0100203.461, suprafața 0,055 ha, amplasat pe str. Dîmbului 26, mun. Chișinău 

(Galsam Service)

8 3 135,8

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

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



22

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)

28 2 000,0

23

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

28 76,0

24
moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. 

Zguriţa, r-nul Drochia
28 145,8

25
bunuri imobile, nr. cadastrale: 0100518.144; 0100518.144.01; 0100518.144.02, 

situate în mun. Chişinău, str. Bucuriei 7, (Vinaria Zîmbreni)
7 554,8

26

valorificarea ca subansamblu funcțional (universalitate de fapt) a bunurilor mobile 

și imobile (lot de pămînt, clădiri, utilaj de producție etc.), situate în raionul 

Ialoveni, s. Zîmbreni (Vinaria Zîmbreni).

7 18 112,3

27

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. 

15 1 136,0

28 utilajul tipografic ca un complex unic (Press Design) 5 210,2

x 31 306,4

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

insolvabilității)


