
Tabelul 2

Nr. ord. Descrierea activului

Prețul de start propus 

în cadrul licitației, mii 

lei

Data desfășurării 

următoarei licitații

1 Cota parte în S.A." MOLDASIG" în mărime de 10.2% 6,210.6 urmeaza a fi anunțată*

2

Cladire administrativa n.c. 2501212.004.01, Garaj n.c. 2501216.004.02, Garaj 

n.c. 2501216.004.03, Teren aferent n.c. 2501216.004, or. Calarasi, str. P. 

Halippa 3
1,166.0 16.06.2020

3
Constructie comerciala, prestare servicii n.c. 3401113.080.01, Lot de teren 

n.c. 3401113.080, or. Donduseni, str. Feroviarilor 8 
1,563.00 16.06.2020

4
Constructie comerciala, prestare servicii n.c. 3601105.163.01, Garaj n.c. 

3601105.163.02, Lot de teren n.c. 3601105.163, or. Drochia, str. 31 August 

12/1

1,928.00 16.06.2020

5
Construcție comercială prestare servicii n.c. 3101219.118.01, Lot de teren 

n.c. 3101213.118, Criuleni, str. 31 August, 116
3,009.00 16.06.2020

6
Clădire administrativă n.c. 6201105.360.01, Teren aferent n.c. 6201105.360 

or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, nr.21/B
1,089.00 16.06.2020

7
Clădire administrativă n.c. 8501213.130.02, Clădire administrativă n.c. 

8501213.130.01,  Construcție accesorie n.c. 8501213.130.03, Lot de teren n.c. 

8501213.13 or. Ștefan Voda,  31 August 1989,  9/B

1,153.00 16.06.2020

8
Constructie comerciala (cota 53%) n.c. 0300207.107.01.002, Teren aferent 

(36.717%) n.c. 0300207.107, or. Bălți, str. 31 August 20/B
5,507.00 16.06.2020

21,625.6 x

1

Construcţii comerciale, prestarea serviciilor (nr. cad. 6453108.271.01, 02; IV 

nivele (S+Et1+Et2+M) cu S interioară conform dosar tehnic=964.28 

(466.8+497.48) m.p.) cu S la sol conform documentelor de drept=393.6 

(203.6+190.0) m.p. şi teren pentru constructii aferent (nr. cad. 6453108.271) 

S=0.063 ha, amplasate în r-nul Orhei, sat. Peresecina

1,193.0 02.06.2020

2

Complex de locuințe tip townhouse (nefinalizate: grad de finalizare: 65.8%): 

22 construcții locative cu III nivele fiecare cu Stot=3,120.84 m.p.; S la sol 

conform documentelor de drept=1,149.0 m.p. și teren pentru construcții 

aferent (nr. cad. 3153212.150) S=0.371 ha, amplasate în mun. Chișinău, com. 

Stăuceni, sat. Stăuceni, str. Chicago

6,128.0 02.06.2020

3

Casă de locuit individuală (nr. cad. 0131124.120.01 cu III nivele (S+Et1+Et2) 

cu S interioară conform dosar tehnic=278.5 m.p.) cu S la sol conform 

documentelor de drept=143.6 m.p. și teren pentru construcții aferent (nr. 

cad. 0131124.120) cu S=0.06 ha, amplasată în mun. Chișinău, or. Codru, str. 

Sfîntul Petru, 5

7,404.0 02.06.2020

14,725.0 x

1
Încăperi nelocative cu suprafaţa de 924.70 m.p. (nr. cad. 

0100414.401.08.003), amplasate în mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. 

Academician Sergiu Rădăuţan, 9

1,373.0 02.06.2020

2
Încăperi nelocative (nr. cad. 0100414.401.05.097; 05.108; 04.212-213) cu 

Stot=350.20 (75.6+99.1+68.6+106.9) m.p., amplasate în mun. Chişinău, sect. 

Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţan, 9

1,049.0 09.06.2020

3

Bunuri imobile (nr. cadastrale: 0100519.001.01-clădire de producere, 

0100519.001.03 – clădire administrativă, 0100519.001.04 - clădire 

administrativă, 0100519.001.05 - clădire de producere, 0100519.001.06 - 

garaj, 0100519.001.07 - clădire de producere); bunuri mobile utilaje 

(cisterne, rezervoare -124 poziţii); dreptul de folosinţă a terenului aferent nr. 

cadastral 0100519.001

60,800.0 12.06.2020

4
Construcţii de producere cu suprafaţa totală de 5,927.10 m.p. (nr. cadastral 

7801110.005.09; 12; 13; 14; 25), amplasate în r-nul Soroca, mun. Soroca, str. 

Calea Bălţului, 35

2,004.0 19.06.2020

5 Divin. „Царский Стандарт”, 5*ani - 21077.7 dal 8,949.4 02.06.2020

6 Alcool etilic (din vin) – 1720 dal 1,095.4 02.06.2020

7 Distilat de divin învechit 2014 – 11353,13 dal 5,061.4 02.06.2020

8 Distilat de divin învechit 2016 – 7906.41 dal 4,112.3 02.06.2020

9 Distilat de divin învechit, a.r. 2015 – 11076.8 dal 4,585.5 02.06.2020

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

b) Active în posesia băncii

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

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

Active la situația din 31.05.2020 propuse pentru comercializare prin licitații, 
în valoare mai mare de 1 milion lei

1. Active propuse pentru comercializare de către bancă

a) Active în proprietatea băncii
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1. Active propuse pentru comercializare de către bancă10 Divin, „Букет Бeссарабии”, 5 ani – 23 516.92 dal 9,735.4 02.06.2020

11 Divin „Русское Собрание”, 5 ani - 3095.07 dal 1,314.1 02.06.2020

12 Divin „Букет Бeссарабии”, DVM - 2920.66 dal 1,395.1 02.06.2020

13 Divin „Царский Стандарт”, 6 ani - 3000 dal 1,512.6 02.06.2020

14 Divin „Русское Собрание”, 3 ani - 2919.3 dal 1,007.1 02.06.2020

15 Linie îmbuteliere (tribloc, ap. caps, pasteur,) GMVS27.09.07 1,142.3 02.06.2020

16

Construcţie comercială, prestarea serviciilor (staţie de alimentare cu petrol) 

cu Stot=252.70 m.p. (nr. cad. 0100120.068.01) și utilaje aferente stației, 

amplasată pe terenul de pămînt aferent cu S=0.45 ha, din mun. Chişinău, sect. 

Botanica, sos. Munceşti, 801/1

8,538.0 12.06.2020

17

Construcţie comercială (staţie de alimentare cu petrol) cu Stot=108.40 m.p. 

(nr. cad. 3153000.434.01 ) amplasată pe terenul de pămînt aferent cu 

S=0.0754 ha (nr. cad. 3153000.434) și utilaje aferente stației, situată în mun. 

Chişinău, com. Stăuceni, sat. Stăuceni

3,837.0 12.06.2020

18
Terenuri de pământ pentru construcții (nr. cad. 5301206.074, 075) cu 

S=0.101 ha și 0.697 ha, 7 rezervoare subterane și sistem de supraveghere, 

amplasate în r-nul Hîncesti, or. Hîncesti, str. Chișinăului, 70a

2,244.0 12.06.2020

19
Utilaje pentru prelucrarea țițeiului (rafinărie), depozitate pe adresa UTA 

Găgăuzia, mun. Comrat, str. Industrială, nr.1
5,926.0 12.06.2020

20

Construcție comercială, prestarea serviciilor (stație de alimentare cu petrol și 

utilaje aferente) cu suprafața totală de 282.40 m.p. (nr. cad. 

0100401.014.01), amplasată pe terenul de pămînt aferent cu suprafața de 

0.181 ha, din mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Doina, 189

18,430.0 12.06.2020

21

Construcție comercială, prestarea serviciilor cu suprafața totală de 279.70 

m.p. (nr. cad. 5332201.074.01) și teren de pămînt aferent construcției cu 

suprafața de 0.3 ha (nr. cad. 5332201.074), amplasată în r-nul Hîncești, sat. 

Fundul Galbenei

4,465.0 12.06.2020

148,576.7 x

*informația va fi actualizată pe parcursul anunțării licitațiilor 

Total (active propuse pentru comercializare prin intermediul executorilor 

judecătorești și al administratorilor insolvabilității)
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