
Tabelul 3

Nr.ord. Descrierea activului

Numărul de 

licitații 

desfășurate pînă 

la 31.05.2019

Prețul de start 

propus în cadrul 

ultimei licitații, 

mii lei

1

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

3 659,1

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. 

26 644,2

3
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.
6 63,5

4
ATM model DIEBOLD, NCR, 76 buc. Cu prețul inițial de la 5 221 lei pînă la 

40 893 lei
28 1 431,0

5

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

19 1 196,0

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

9201106.607.01.001), or.Ungheni, str. Națională,17
25 246,4

7
cota parte din capitalul social al ”Bursa de Valori a Moldovei” S.A.(IDNO 

1003600004978) în mărime – 2,5641 %. 
11 203,4

8
bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat 

etc.). 
18 242,0

x 4 685,7

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.  

22 10 744,3

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

27 87,4

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

Chișinău, or. Codru, str. Miorița, sect. 250. 
25 198,6

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. 

30 22,6

5 Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet. 6 1 250,9

6

încăpere locativă (apartament nr. 12 cu 2 odăi) cu suprafaţa 125,5 m.p., nr. 

cadastral  0100414.401.01.012, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. 

Academician Sergiu Rădăuțanu, 3.

7 1 489,7

7

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

4 798,2

8

încăpere locativă (apartament nr. 32 cu 1 odaie) cu suprafaţa 58,4 m.p., nr. 

cadastral  0100207.285.01.032, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. 

Anestiade, 8

4 781,9

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii mai 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)



9

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. 

18 988,0

10

 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.

23 872,9

11 Camion GAZ 3507, anul 1991,  numărul de înmatriculare – FLAJ 791. 16 19,2

12

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. 

22 49,5

13

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. 

19 912,0

14

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.

6 316,8

15

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) 

12 569,5

16

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. 

9 2 053,0

x 21 154,6

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

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



1

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)

3 5 246,1

2
 apartament tip mansardă 122a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41,(Vis 

Construct)
18 231,3

3
 apartament tip mansardă nr. 45a, situat în mun. Chișinău, sector Centru, șos. 

Hîncești nr. 22b,(Vis Construct)
18 648,5

4

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.

20 780,5

5

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)

5 3 871,4

6

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)

22 11 093,9

7
baza petrolieră, segmentul de linie de cale ferată şi dreptul de folosință a 

terenului cu suprafața de 2,1137 ha (Semințe Agro)
22 1 563,5

8

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)

3 2 850,4

9

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)

24 1 587,7

10

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. 

12 1 325,0

x 29 198,3

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

insolvabilității)


