
Tabelul 2

Nr.ord. Descrierea activului

Prețul de start propus 

în cadrul licitației, mii 

lei

Data desfășurării 

următoarei licitații

1

Complexul încăperilor comerciale cu suprafaţa 994,6,0 m.p. 

(nr.cadastrale 0100419.124.01 (111,120,358)                                                   

mun.Chişinău, str.Puşkin 44. 

18 082,0 urmează a fi anuntată*

2

– încăpere nelocativă,  nr. cadastral 0100419.124.01.352, suprafaţa 

totală 71,4 m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44. 

Condiții speciale: suportarea de către cîștigătorul licitației a cheltuielilor 

de delimitare și reamplasare a rețelei electrice

1 757,1 urmează a fi anuntată*

3

Construcție cu suprafața 269,5 m.p. cu nr. cadastral 0100418.243.01 

inclusiv bunuri mobile instalate, amplasată pe adresa mun. Chișinău, 

sect. Rîșcani, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61

5 322,0 urmează a fi anuntată*

4

Complexul de odihna: construcțiile cu nr. cadastrale 3158301.028.01- 

3158301.028.14 cu suprafața la sol 1095,5 m.p. și cu suprafața totală 

1356,4 m.p. cu bunurile mobile amplasate pe adresa mun. Chișinău, or. 

Vadul lui Vodă

2 011,8 urmează a fi anuntată*

5
 lingou de aur: standard 1A-479 3лА – 2, greutate 11 224,1 g, proba 

99,97%.
6 930,5 urmează a fi anuntată*

6 Cota parte în Ceproserving SA 38 817,1 urmează a fi anuntată*

72 920,5 x

1

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. 

27 767,9 urmează a fi anunțată*

2

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. 

2 414,2 urmează a fi anunțată*

3

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. 

1 362,0 urmează a fi anunțată*

4

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.  

1 267,4 urmează a fi anunțată*

32 811,5 x

Total (active în proprietate propuse pentru comercializare de către bancă)

a) Active în proprietatea băncii

1. Active propuse pentru comercializare de către bancă

Active la situația din 30.06.2020 propuse pentru comercializare prin licitații, 

în valoare mai mare de 1 milion lei

Total (active în posesie propuse pentru comercializare de către bancă)

b) Active în posesia băncii



1 Stație de alimentare cu produse petroliere, nr. cadastral 2501216.257.01, 

amplasată pe str. Alexandru cel Bun 216, or. Călărași (Beruf Auto SRL)

1 260,0 urmează a fi anunțată*

2

Stație de alimentare cu produse petroliere, nr. cadastrale 8028120.010 

–8028120.010.01, amplasată în r-nul Strășeni, com. Pănășești, extravilan 

(Beruf Auto SRL)

1 320,0 urmează a fi anunțată*

3

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)

1 940,0 urmează a fi anunțată*

4

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)

3 960,0 urmează a fi anunțată*

5

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)

9 502,8 urmează a fi anunțată*

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.)

108 460,0 urmează a fi anunțată*

7

Complex imobiliar (nr.cadastral 4801112.005, S=0,8452 hа; nr.cadastral 

4801112.005.01, S=640,4 m. p.; nr.cadastral 4801112.005.02, S=406,6 

m. p.; nr.cadastral 4801112.005.05, S=57,1 m. p.; nr.cadastral 

4801112.005.06, S=31,6 m. p.), or.Glodeni, str.Mihai Eminescu, 6 

(S.R.L. „ROALVIVO”, în proces de insolvabilitate)

1 332,3 27.07.2020

8

bunuri imobile, nr. cadastrale: 0100518.144; 0100518.144.01; 

0100518.144.02, situate în mun. Chişinău, str. Bucuriei 7, (Vinaria 

Zîmbreni)

4 229,1 urmează a fi anunțată*

9

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)

9 984,5 urmează a fi anunțată*

10
imobil comercial, nr. cadastral 4801114024, 4801114024.01-02-03, 

0,194 ha, or.Glodeni, str. Suveranităţii 3(Valviron Nord SRL)
1 271,6 urmează a fi anunțată*

11

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)

2 822,2 urmează a fi anunțată*

12

teren cu suprafața de 0,15 ha, nr.cadastral 0100117.025, și a construcției 

cu suprafața de 384,6 m.p., nr. cadastral 0100117.025.01, mun. 

Chișinău, str-la Muncești, 271/3(Comtrack Trans SRL)

3 492,2 urmează a fi anunțată*

13 secerătoare la combina model JD-950(Poducei) 13,6 urmează a fi anunțată*

14 secerătoare la combina model JD-8820(Poducei) 17,0 urmează a fi anunțată*

15 seceră- toare model CSP(Poducei) 1,2 urmează a fi anunțată*

16  plug model PLN 3-35(Poducei) 13,1 urmează a fi anunțată*

17  plug model PLN 3-35(Poducei) 16,0 urmează a fi anunțată*

18 utilaj pentru producerea furajului(Poducei) 1,3 urmează a fi anunțată*

19 moara de porumb model P-6-AMM-1(Poducei) 15,7 urmează a fi anunțată*

20 semiremorca model ODAZ 9370(Poducei) 5,0 urmează a fi anunțată*

21 semiremorca model ODAZ 9371(Poducei) 5,0 urmează a fi anunțată*

22 utilaj pentru încărcarea cerealelor model CȘP(Poducei) 4,0 urmează a fi anunțată*

23 utilaj pentru producerea uleiului(Poducei) 6,9 urmează a fi anunțată*

24 utilaj de morărit (set) model OMAS (Italia)(Poducei) 114,7 urmează a fi anunțată*

25 utilaj pentru curățarea cerealelor, model OBC-25(Poducei) 11,3 urmează a fi anunțată*

26 autocamion model Volkswagen LT 28(Poducei) 21,8 urmează a fi anunțată*

27 combină model John Deer 950(Poducei) 256,6 urmează a fi anunțată*

28 combină model John Deer 8820(Poducei) 344,7 urmează a fi anunțată*

29  autocamion model Kamaz 55102(Poducei) 6,0 urmează a fi anunțată*

2. Active propuse pentru comercializare de către executorii judecătorești și adminisitratorii insolvabilității



30 tractor model MTZ-82.0(Poducei) 214,1 urmează a fi anunțată*

31 tractor model T-150K(Poducei) 66,0 urmează a fi anunțată*

32 Autoturism model Mitsubishi Pajero Sport (1 licit) (Poducei) 109,4 urmează a fi anunțată*

33

Complex patrimonial unic situat pe adresa: or. Anenii Noi, str. 

Concitieni Naționale 43 a, ce constă din bunuri imobile și utilaj 

tehnologic pentru producerea nutrețului (Agat și Onix SRL)

2 054,6 urmează a fi anunțată*

34

Bunul imobil-clădire de producție cu suprafața de 725,2 m.p. și teren 

aferent pentru construcții, cu suprafața de 0,115ha, nr. cadastral 

0300315.238; 0300315.238.01, situat în mun. Bălți, str. Ștefan cel 

Mare,115. (SRL Flautex).

1 583,2 urmează a fi anunțată*

35

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)

1 209,5 21.07.2020

36

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)

1 969,9 21.07.2020

37

încăpere cu suprafața de 133,9 m.p. cu nr. cadastral 

6401401.014.01.009, situată pe adresa or. Orhei, str. Vasile Lupu, 29, ap 

9  (SA Basarabia)

1 516,8 21.07.2020

38

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)

2 250,4 21.07.2020

39

construcție comercială - prestare servicii cu suprafața la sol de 821,0 

m.p., cod cadastral 6401402.161.01, și teren aferent cu suprafața de 

0,1282 ha, cod cadastral 6401402.161, situate pe adresa, str. Vasile 

Lupu 36/1  (SA Basarabia)

23 760,7 urmează a fi anunțată*

40

teren, nr. cad. 4371209.241, suprafaţa 1.3731 m2; construcţie, nr. cad. 

4371209.241.01, suprafaţa 366,9 m2; construcţie, nr. cad. 

4371209.241.02, suprafaţa 226.9 m2; construcţie, nr. cad. 

4371209.241.03, suprafaţa 21 m2, construcţie, nr. cad. 4371209.241.04, 

suprafaţa 26,4 m2; construcţie, nr. cad.4371209.241.05, suprafaţa 84,3 

m2 , aflate în r-nul Făleşti, com. Risipeni, s. Bocşa S.R.L. ,,Interservicii

1 237,2 urmează a fi anunțată*

186 400,5 x

*informația va fi actualizată pe parcursul anunțării licitațiilor 

Total (active propuse pentru comercializare prin intermediul executorilor 

judecătorești și al administratorilor insolvabilității)


