
Tabelul 4

Nr. ord. Descrierea activului

Valoarea de bilanț a 
activului/

valoarea de gaj 
acceptată, mii lei

Valoarea de 
piață, 
mii lei

Valoarea la care 
activele au fost 
adjudecate, mii 

lei

Numărul de 
licitații 

desfășurate pînă 
la 31.12.2019

Cumpărătorul/
cîștigătorul licitației

1
Construcție comercială pentru prestarea serviciilor, n.c. 1201309.059.01, 
Lot de teren n.c. 1201309.059  or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 50

1,375.98 450.00 375.75 47 Nichita Egor

2
Incapere nelocativa n.c. 4801106.156.01.058, or. Glodeni, str. V. zgircea 14 
nr. 58

0.00 419.93 239.99 41 Mutiuc Andrei

Total (active în proprietate expuse la licitații de către bancă) 1,376.0 869.9 615.7 x x

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

1
Teren agricol (nr. cad. 3120204.443) cu suprafața de 1.2199 ha, amplasat 
în mun. Chișinău, com. Budești, com. Budești, extravilan

432.6 195.0 198.1 8 BIO & NUT SRL

2
Teren de pământ (pentru exploatări miniere, nr. cadastral 8039314.038) 
cu suprafața totală de 9.20 ha, amplasat în mun. Chișinău, com. Trușeni, 
extravilan

19,550.2 644.0 1,810.0 10 AQUARIUS GRUP SRL

3
Încăpere nelocativă/comercială cu suprafaţa totală de 186.50 m.p. (nr. cad. 
0100414.401.05.096), amplasată în mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. 
Academician Sergiu Rădăuţan, 9

0.0 610.0 522.0 3 Fînaru Lilian

4

Construcţii cu destinaţie industrială şi de producere (fabrică de vinuri) cu 
Stot=30,876,10 m.p. (nr. cad. 8015306.726.01-20), amplasată pe terenul 
aferent și utilaje şi mijloace fixe aferente fabricii de vin, situată în r-nul 
Strășeni, s. Cojușna, str. R. Lomtadze, 4

27,100.7 9,638.5 14,400.0 24 EXPERT VIN SRL

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

47,083.4 11,087.5 16,930.1 x x

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2019, în cadrul cărora activele au fost adjudecate 

1. Active expuse spre vînzare de către bancă 

a) Active în proprietatea băncii

b) Active în posesia băncii

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