
Tabelul 2

Nr. ord. Descrierea activului

Prețul de start propus 

în cadrul licitației, mii 

lei

Data desfășurării 

următoarei licitații

1 Cota parte în Biroul de Credit SRL în mărime de 8.93 % 1,886.6

Contract de vînzare - 

cumpărare din 10.01.2019 

(cumparator Biroul de 

credit SRL)

2 Cota parte în S.A. MOLDASIG în mărime de 10.2% 24,430.4 01.03.2019-07.03.2019

3 Cota parte în S.A. "ASPA" în mărime de 6.26% 2,362.4 urmeaza a fi anuntata*

4 Construcție, n.c. 0100414.232.01, mun. Chișinău, str. Studenților 7/4 1,867.7 19.02.2019

5
Încăperi nelocative, n.c. 0131300.826.01.053, mun. Chişinău, or. Codru, str. 

Costiujeni nr. 6/2
1,182.7 19.02.2019

6
Clădire administrativă n.c. 2501216.004.01, garaj n.c. 2501216.004.02, garaj 

n.c.  2501216.004.03, teren aferent n.c. 2501216.004, or. Călărași,  str. 

Pantelimon Halippa, 3

1,660.5 19.02.2019

7
Construcție comercială pentru prestarea serviciilor n.c. 3401113.080.01, Lot 

de teren n.c. 3401113.08, or. Donduseni, str. Feroviarilor, 8
2,132.5 19.02.2019

8
Construcție n.c. 7801111.050.01, Lot de teren n.c. 7801111.05 or. Soroca,  str. 

Alexandru cel Bun 8
2,690.1 19.02.2019

9
Construcție comercială 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

2,761.7 19.02.2019

10
Clădire administrativă n.c. 2101102.043.01, Lot de teren n.c. 2101102.043, 

Garaj n.c. 2101102.043.02, or. Cantemir, str.  Ion Creanga, 12
1,052.4 19.02.2019

11
Clădire administrativă n.c. 2901304.605.02, Lot de teren n.c. 2901304.605, 

Garaj n.c. 2901304.604.01 or. Cimișlia, str. Decebal, 15
1,900.8 19.02.2019

12
Construcție comercială pentru prestarea serviciilor n.c. 3101219.118.01, Lot 

de teren n.c. 3101213.118, Criuleni,  str. 31 August, 116
4,299.0 19.02.2019

13
Clădire administrativă n.c. 4101208.069.01, Teren aferent n.c. 4101208.069, 

or. Edineț, str.  Independentei, 110
3,382.3 19.02.2019

14
Construcție comercială pentru prestarea serviciilor n.c. 5301205.013.01, 

Garaj n.c. 5301202.013.02, Teren aferent n.c. 5301205.013 or. Hîncești,  str. 

Mihalcea Hîncu, 127 A

2,614.2 19.02.2019

15
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. Stefan Voda,  31 August 1989,  9/B

1,464.0 19.02.2019

16
Clădire aministrativă n.c. 7101101.105.01, Teren aferent n.c. 7101101.105, 

or. Rîșcani, str. 31 August 1989, 36
1,382.4 19.02.2019

17
Construcție n.c. 3818112.152.01, Încăpere nelocativă n.c. 

3818112.152.01.002 Lot de teren n.c. 3818112.152 str. Coșnița,  Pacii, 68 A
1,060.8 19.02.2019

18
Încăperi nelocative n.c. 0100207.125.01.222, or. Chișinau,  bd. Ștefan cel Mare 

și Sfînt,  6
8,119.4 19.02.2019

19
Încăperi administrative n.c. 0300207.107.01.002, Teren aferent n.c. 

0300207.107, or. Bălți, str. 31 August 20 B
9,354.0 19.02.2019

75,603.9 x

1

Construcție de cultură și agrement (nr. cad. 3839000.025.01 cu 4 nivele 

(subsol+Et1+Et2+Et3) cu S pe perimetru interior conform dosar 

tehnic=995.0 m.p.) si construcție accesorie (nr. cad. 3839000.025.02; S la 

sol=125.3 m.p.); cu S tot la sol conform documentelor de drept=499.6 

(374.3+125.3) m.p., teren (pentru constructii aferent (nr. cad. 3839000.025; 

3839000.059) și grădină (nr. cad. 3839100.306)) Stot=1.3642 

(1.1663+0.0979+0.1) ha și mijloace fixe (6 un.), amplasate în r-nul Dubăsari, 

sat. Molovata Nouă

2,850.0 06.02.2019

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

b) Active în posesia băncii

Active la situația din 31.01.2019 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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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

2

Construcţie comercială (nr. cad. 0100211.267.01 cu IV nivele (S+Et1+Et2+M) 

cu S interioară conform dosar tehnic=876.9 m.p.) cu S la sol conform 

documentelor de drept=263.5 m.p. şi terenul pentru constructii aferent (nr. 

cad. 0100211.267) S=0.0571 ha, amplasate în mun. Chişinău, sect. Centru, str. 

Frumoasa, 47

5,605.0 06.02.2019

3

2 case de locuit individuale (nr. cad. 2501210.336.01 cu 4 nivele 

(S+Sloc+Et1+M) cu S interioară conform dosar tehnic=441.7 m.p.; nr. cad. 

2501210.337.01 cu S=27.7 m.p.) cu S la sol conform documentelor de 

drept=243.8 (205.1+38.7) m.p. şi terenuri pentru constructii aferente (nr. 

cad. 2501210.336; nr. cad. 2501210.337) Stot=0.14 (0.07+0.07) ha, amplasate 

în r-nul Călărași, or. Călărași, str. Testimițanu, 63 și 65

1,083.0 06.02.2019

4

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

1,967.0 06.02.2019

5

Încăperi nelocative (oficiu în subsol) (nr. cad. 0100205.118.01.045; 046; 047) 

Stot=175.4 (68.0+51.5+55.9) m.p. amplasate în mun. Chişinău, sect. Centru, 

str. 31 August 1989, 59
1,805.0 06.02.2019

6

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

10,710.0 06.02.2019

7

Casa de locuit individuala ((nr. cad. 0100216.803.01) cu IV nivele 

(S+Et1+Et2+M) cu S interioară conform dosar tehnic=496.3 m.p.) cu S la sol 

conform documentelor de drept=195.8 m.p. şi teren pentru constructii 

aferent (nr. cad. 0100216.803) cu S=0.0637 ha, amplasate în mun. Chisinau, 

sect. Centru, str. Ciocirliei, 21/7

5,150.0 06.02.2019

29,170.0 x

1
Încăpere nelocativă (parcări auto), cu suprafața de 440.40 m.p. (nr. cad. 

0100313.816.02.039)
2,480.0 01.02.2019

2
Încăpere nelocativă (parcări auto), cu suprafața de 785.90 m.p. (nr. cad. 

0100313.816.01.097)
3,083.0 01.02.2019

3
Clădiri de producere și construcţii (nr. cad. 9601239.056.01-10) şi terenul de 

pământ aferent pentru construcții (nr. cad. 9601239.056) cu suprafața de 

5.74 ha, amplasate în UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenin 11.

22,682.0 08.02.2019

4
Construcția industrială (depozit) cu suprafață 1,675.50 m.p. (nr. cadastral 

6213304.055.01) și teren aferent cu suprafață 4.6758 ha (nr. cadastral 

6213304.055), amplasat în r-nul Ocnița, sat. Bârnova

1,615.0 11.02.2019

5

Fabrica de prelucrare a cărnii şi producerea mezelurilor din Ungheni 

amplasată în or. Ungheni, str. Bernardazzi, 19 (ZEL Ungheni). Fabrica se 

expune în loturi separate: lotul de pămînt nr.cad. 9201104237 şi construcţiile 

amplasate pe acesta

10,224.3 11.02.2019

6
Utilaj compus din mașini de prelucrare a cărnii și accesorii, unități de 

transport (114 unități)
2,669.6 11.02.2019

7
Construcţie industrială (fabrică de fermentare a tutunului) cu suprafaţa totală 

de 23,150.50 m.p. (nr. cadastrale 4373105.102.04, 05, 06, 07, 08, 09, 10), 

amplasată în r-nul Făleşti, or. Făleşti, str. Gagarin, 5

9,600.0 11.02.2019

8
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

3,780.0 12.02.2019

56,133.9 x

*informația va fi actualizată pe parcursul anunțării licitațiilor 

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

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

Total (active propuse pentru comercializare prin intermediul executorilor 

judecătorești și al administratorilor insolvabilității)
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