
 
  Tabelul 2 

Active la situația din 31.07.2019 propuse pentru comercializare prin licitații,  

în valoare mai mare de 1 milion lei 
Nr. 

ord. Descrierea activului 

Prețul de start propus în 

cadrul licitației, mii lei 

Data desfășurării 

următoarei licitații 

1. Active propuse pentru comercializare de către bancă 

a) Active în proprietatea băncii 

1 

Complexul încăperilor comerciale cu suprafaţa 1 224,0 

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

(nr.cadastrale 0100419.124.01 (118, 351)), 

mun.Chişinău, str.Puşkin 44.  

25 825,0 04.09.2019 

2 197,1 

2 

Încăperi comerciale cu suprafața 443,4 m.p., inclusiv 

bunuri mobile instalate (nr.cadastral 

0100113.102.01.150), mun.Chișinău, bd.Dacia, 46 

7 760,8 
urmează a fi 

anuntată* 

3 

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 

1 025,4 04.09.2019 

4 

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* 

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 
12.07.2019-

09.08.2019 

Total (active în proprietate propuse pentru comercializare 

de către bancă) 
87 878,0 x 

b) Active în posesia băncii 

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.   

9 211,9 04.09.2019 

2 

 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. 

1 904,6 04.09.2019 



3 

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.  

39 762,9 04.09.2019 

4 

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.  

6 420,5 04.09.2019 

5 

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* 

6 

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.  

1 760,2 04.09.2019 

7 
încăpere comercială, suprafaţă 314,4 m.p. (nr. cadastral 

8701211.324.01.003),amplasate pe adresa: or.Taraclia 

str. General Inzov,5 

1 744,4 04.09.2019 

8 
Utilaj-linie de desfirare a lînii în complet și mașini 

textile.  
1 072,5 04.09.2019 

Total (active în posesie propuse pentru comercializare de 

către bancă) 
64 291,3 x 

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



1 
Stație de alimentare cu produse petroliere, nr. cadastral 

2501216.257.01, amplasată pe str. Alexandru cel Bun 

216, or. Călărași (Beruf Auto SRL) 

2 896,1 
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) 

3 030,7 
urmează a fi 

anunțată* 

3 

Încăpere locativă (apartament cu 3 camere), nr. cadastral 

0100521.132.01.002, amplasată în mun. Chișinău, sect. 

Buiucani, str. Alexei Șciusev 98, ap. 2 (Beruf Auto 

SRL) 

1 697,9 
urmează a fi 

anunțată* 

4 

Încăpere nelocativă (magazin), nr. cadastral 

2501208.496.01.030, amplasată în or. Călărași, str. 

Bojole 23/B, nr. 30 (Beruf Auto SRL) 

1 026,2 
urmează a fi 

anunțată* 

5 

Construcție comercială, prestarea serviciilor, nr. 

cadastral 2501213.122, nr. cadastral 2501213.122.01, 

amplasate în or. Călărași, str. Mihai Eminescu 24 (Beruf 

Auto SRL) 

4 296,2 
urmează a fi 

anunțată* 

6 
Încăpere locativă (apartament cu 3 camere, varianta 

albă), nr. cadastral 2501208.496.01.012, amplasată în 

or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 12 (Beruf Auto SRL) 

1 660,5 
urmează a fi 

anunțată* 

7 

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) 

4 495,2 
urmează a fi 

anunțată* 

8 
Încăpere locativă (apartament cu 6 camere, varianta 

albă), nr. cadastral 2501208.496.01.011, amplasată în 

or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 11 (Beruf Auto SRL) 

1 946,2 
urmează a fi 

anunțată* 

9 
încăpere locativă (apartament cu 3 camere, varianta 

albă), nr. cadastral 2501208.496.01.027, amplasată în 

or. Călărași, str. Bojole 23/B, ap. 27 (Beruf Auto SRL) 

1 726,3 
urmează a fi 

anunțată* 

10 
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) 

9 234,2 
urmează a fi 

anunțată* 

11 

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) 

11 114,4 
urmează a fi 

anunțată* 

12 

 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* 

13 
complex de semănat Terminator (Asetorin Agro SRL) 

1 146,6 
urmează a fi 

anunțată* 



14 

Complex patrimonial din 4 clădiri și teren aferent, nr. 

cadastrale 0300101.134 (01,02,03,04), amplasate în 

mun. Bălți, str. Feroviarilor, 72, cota parte 50% din 

calea ferată cu nr. cadastral 0300101.424.01 și 50 % din 

terenul aferent 0300101.424 (str. Ferovialelor 60), 

puntea și linia căii ferate cu terenul aferent nr. cadastral 

0300101.447 str. Feroviarilor, 72, cota de 50% din calea 

ferată cu nr. cadastral 0300101.542.01 și terenul aferent 

0300101.542 (str. Feroviarilor,60). Dumbrava Nord  

1 605,4 26.08.2019 

15 

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) 

1 644,9 
urmează a fi 

anunțată* 

16 

bunuri imobile, nr. cadastrale: 0100518.144; 

0100518.144.01; 0100518.144.02, situate în mun. 

Chişinău, str. Bucuriei 7, (Vinaria Zîmbreni) 

5 221,1 
urmează a fi 

anunțată* 

17 

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). 

19 065,6 
urmează a fi 

anunțată* 

19 

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) 

9 485,3 16.08.2019 

20 

baza petrolieră, segmentul de linie de cale ferată şi 

dreptul de folosință a terenului cu suprafața de 2,1137 

ha (Semințe Agro) 

1 336,8 16.08.2019 

21 

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.(Raiax 

Paper Company) 

11 018,6 
urmează a fi 

anunțată* 

25 

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) 

1 745,8 22.08.2019 

26 

imobil comercial, nr. cadastral 4801114024, 

4801114024.01-02-03, 0,194 ha, or.Glodeni, str. 

Suveranităţii 3(Valviron Nord SRL) 

1 569,9 30.08.2019 



27 

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) 

3 484,2 02.08.2019 

28 
 încăperi nelocative, nr. cadastral 9201106.607.01 – 

39,94%, r-nul Ungheni, str. Națională 17, (Speranta) 
2 373,2 30.08.2019 

29 

 construcţii de producere (5 hale), nr. cad. 

3122213.030.01;02, amplasate pe un teren în folosinţă, 

suprafața 6,0895 ha, nr. cad. 3122213.030, amplasate în 

r-nul Criuleni, s. Cimişeni (FINA SRL) 

1 093,5 26.08.2019 

30 

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) 

1 428,9 20.08.2019 

31 

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) 

4 311,4 26.08.2019 

32 

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) 

1 013,5 16.08.2019 

33 

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) 

2 246,8 
urmează a fi 

anunțată* 



34 

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). 

2 480,9 
urmează a fi 

anunțată* 

35 

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) 

4 295,8   

36 

clădire de producție cu utilaj tehnologic de prelucrare a 

cărnii și peștelui, nr. cadastral 0100120.024.30, 

suprafața la sol 634,0 m.p. cu teren în arendă pe 15,4 ari, 

amplasat în mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. 

Muncești 801, pe teritoriul Z.A.L. Expo Business 

Chișinău, care înclude: sublotul nr. 1.1 - clădire de 

producție, nr. cadastral 0100120.024.30, suprafața la sol 

634,0 m.p., cu teren în arendă pe 14,5 ari, amplasat în 

mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. Muncești 801, pe 

teritoriul Z.A.L. Expo Business Chișinău, sublotul nr. 

1.2 - utilaj tehnologic de prelucrare a cărnii și peștelui, 

amplasat în mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. 

Muncești 801 (FIVILS) 

2 293,6 26.08.2019 

37 

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.  

1 195,8 04.09.2019 

Total (active propuse pentru comercializare prin 

intermediul executorilor judecătorești și al 

administratorilor insolvabilității) 

231 641,4 x 

 

*informația va fi actualizată pe parcursul anunțării 

licitațiilor    
 


