
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 30.09.2018

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, 

mii lei

1 Cota parte în Bursa de Valori a Moldovei S.A. în mărime de 2.56% 9 251,1

2 Cota parte în IM Biroul de credit SRL în mărime de 8.93% 10 1 886,8

x 2 137,9

1

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. 

1 3 449,2

x 3 449,2

1

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)

21 2 785,4

2

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

21 109,7

3

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

s. Zguriţa, r-nul Drochia
21

210,4

4

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

18 245,9

5 maşină de recoltat sfeclă MRS-6. S.R.L. „Moara Spicului”, în proces de faliment
18 7,2

6

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

faliment
18 9,6

7

bunul imobil, nr. cadastral 0100205177.01.032, situat în mun. Chişinău, str. 31 

august 1989 nr. 79/1 (Vinaria Zîmbreni)
4 884,2

8

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

situate în mun. Chişinău, str. Bucuriei 7, (Vinaria Zîmbreni)
4 7 294,0

9

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

Construct)
12

137,5

10

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

Hîncești nr. 22b,(Vis Construct)
12 678,9

11

 apartament tip mansardă nr. 803a, situat în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 

2/1, (Vis Construct)
12

432,9

12 unitatea de transport de tip Mercedes Atego 815,(Grinvitas Nord) 8 152,8

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

Informații privind licitațiile desfășurate pe parcursul lunii septembrie 2018, 

declarate nule

1. Licitații desfășurate de bancă

a) Active în proprietatea băncii

b) Active în posesia băncii

2. Licitații desfășurate de către executorii judecătorești și adminisitratorii insolvabilității

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



13

terenul pentru construcții, nr. cadastral 5521212.174, construcție nefinisată, nr. 

cadastral 5521212.174.01, situat în

r-nul Ialoveni, s. Piatra Albă, (Grinvitas Nord)

8 1 156,6

14 Autoturism model Mitsubishi Pajero, (Poducei) 3 135,0

15

Lot unic, compus din: secerătoare la combina model JD-950, secerătoare la 

combina model JD-8820, seceră- toare model CSP-5, 2 pluguri model PLN 3-

35, utilaj pentru producerea furajului, moara de porumb model P-6-AMM-1, 2 

semiremorci model ODAZ 9370, utilaj pentru încărcarea cerealelor model CȘP, 

utilaj pentru producerea uleiului, utilaj de morărit (set) model OMAS (Italia), 

utilaj pentru curățarea cerealelor, model OBC-25, autocamion model 

Volkswagen LT 28, combină model John Deer 950, combină model John Deer 

8820, autocamion model Kamaz 55102, tractor model MTZ-82.0, tractor model 

T-150K. (Poducei)

3 2 496,5

16

Construcție de învățământ și educație cu suprafața totală 158,4 m/p, amplasată în 

r-nul Ungheni, sat. Petrești (Eximacon)
1 123,8

17

nr.3 Mercedes-Benz-1986 (nr.șasiului VSA63133413107168) nr.de înregistrare 

SR BC 632 (Balsor)
6 33,7

18 Ventilator axial (Balsor) 6 0,6

19 Extruder (Balsor) 6 6,9

20 Cisterna 2,5 m3 (Balsor) 6 1,4

21 Cisterna 4,0 m3 (Balsor) 6 1,5

22 Cisterna 5,0 m3 – (Balsor) 6 1,9

23 Zdrobilca cu putere mica- (Balsor) 6 2,4

24 Amestecator pentru furaje –(Balsor) 6 7,7

25 Vitrina frigorifica 600SC – (Balsor) 6 1,7

26 Vitrina frigorifica 600SC – (Balsor) 6 1,7

27 Dulap pentru afumat 4KM-000 – (Balsor) 6 2,0

28 Autoclav pentru 1000 borcane- (Balsor) 6 4,2

29 utoclav pentru 1000 borcane – (Balsor) 6 4,2

30 Autoclav pentru 1000 borcane- (Balsor) 6 4,2

31 Cuptor rotativ CARMAX" – (Balsor) 6 8,1

32 Cuptor rotativ CARMAX" – (Balsor) 6 24,2

33 Dulap pentru afumat "VERINAX- (Balsor) 6 12,6

34 Plita pe gaz-(Balsor) 6 0,5

35 aşina de împachetat BX-450 – (Balsor) 6 0,5

36 Boiler- (Balsor) 6 0,4

37 Aparat de casa- (Balsor) 6 0,1

38 Aparat de casa – (Balsor) 6 0,1

39

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

18 38 054,0



40

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

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

termopan) autoturism Cadillac SRX, .

18 13 468,8

41

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

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

generatoare.

18 5 906,5

42

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)

15 2 806,8

x 2 806,8

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

insolvabilității)


