
Tabelul 3

Nr. ord. Descrierea activului
Numărul de licitații 
desfășurate pînă la 

30.04.2022

Prețul de start propus 
în cadrul ultimei 

licitații, mii lei

1 Cota parte în S.A. MOLDASIG în mărime de 10.2% 26 18 161,1

2 Cota parte în S.A. "ASPA" în mărime de 6.26% 37 221,3

x 18 382,4

x x

1

Construcție (nr. cadastral 5301206.712.01) cu suprafața de sol – 1007,4 m.p., 
suprafața utilă – 1046,9 m.p., garaj (nr. cad. 5301206.712.02) cu suprafața la sol de 
263,6 m.p., (demolat), depozit (nr. cad. 5301206.712.03) cu suprafața la sol – 41,3 
m.p., amplasate pe terenul de pămînt aferent (destinație agricolă) cu suprafața totală 
– 1,288 ha, din r-l Hîncești, mun. Hîncești, str. Chișinău 70a

8 3 055,0

2
Teren agricol (nr. cad. 8528205.087) cu S- 17.293 ha, din com. Purcari, r-nul Ștefan 
Vodă, extravilan

1 790,0

3
Teren agricol (nr. cad. 8528204.081-084) cu Stot - 20.1632 ha, din com. Purcari, r-nul 
Ștefan Vodă, extravilan

1 920,0

4
Plantații de viță de vie neînregistrate cu Stot - 14.7732 ha, teren agricol cu Stot - 
15.7564 ha (nr. cad. 8528255,012-17; 024; 039; 040; 049; 057; 065; 076; 077; 082; 
086; 087; 169; 172; 180), din com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan

1 1 100,0

5
Plantații de viță de vie neînregistrate cu Stot - 20.00 ha, teren agricol cu Stot - 
21.4091 ha (nr. cad. 8528257.172-174), din com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, 
extravilan

1 7 600,0

6
Plantații de viță de vie neînregistrate cu Stot – 7.28 ha, teren agricol cu Stot - 7.7705 
ha (nr. cad. 8528251.093; 094), din com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan

1 2 800,0

7 Utilaj de producere, prelucrare și depozitare a vinului (181 poziții) 1 8 864,0

8
Încăpere nelocativă (nr. cad. 0100307.702.01.0001), S-1800.80 m.p., 14/100 cotă-
parte din terenul aferent (nr. cad. 0100307.702) cu S-1,294 ha, din mun. Chișinău, 
str. Uzinelor 21, și utilaj de producere a ambalajelor plastice

1 22 174,0

9

Construcții (nr. cad. 0121117.350.03-17, S la sol - 10 192,3 m.p.) cu teren de pămînt 
aferent (nr. cad. 0121117.350), S-2,7737 ha, inclusiv încăperi nelocative (nr. cad. 
0121117.350.03.001- 002) din mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu 70, și 

utilaj de producere a ambalajelor plastice

1 114 936,0

10
Construcții de transport și telecomunicații (nr. cad. 3124102.238.01-04, S la sol - 
120,3 m.p.) cu teren de pămînt aferent (nr. cad. 3124102.238), S-2,1149 ha, din r-nul 
Criuleni, s. Coșernița

1 1 016,0

11
Construcții (nr. cad. 0100120.024.22; 24; 25; 23; 27, S la sol - 2 422,4 m.p.), 
amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești 801, și utilaj de producere a ambalajelor 
plastice

1 12 299,0

12 Contor pentru vin OM 115 5 2,3

13 Piese forme pentru sticle „Tulip” la linia de turnare 5 4,3

14 Pompă pentru îndepărtarea mustului de pres 5 0,2

15 Pompă cu piston PS70 5 2,2

16 Pompă cu piston PS70 5 2,2

17 Electroîncărcător „STILL” R50 5 11,1

18

Construcție nefinalizată (stație de alimentare cu petrol) (nr. cadastral 
7150116.342.01), cu o suprafață totală de 25.1 m.p. și utilaje aferente stației, 
amplasată pe un teren aferent cu suprafața totală de 0.0285 ha, din r-nul Rîșcani, sat. 
Șaptebani

5 3 424,0

19

Construcție comercială, prestarea serviciilor (stație de alimentare cu petrol) (nr. 
cadastral 8317101.011.01), cu o suprafață totală de 50.8 m.p., utilaje aferente stației 
și teren aferent cu suprafața de 0.12 ha, din r-nul Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, 
sat. Cotiujenii Mari

5 4 348,0

20
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

33 781,0

x 184 129,3

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii aprilie 2022, declarate nule  

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

1. Active expuse spre vînzare de către bancă 

a) Active în proprietatea băncii

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

b) Active în posesia băncii

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

2. Active expuse spre vânzare de către executorii judecătorești și administratorii insolvabilității


