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 Nr. DESCRIEREA ACTIVULUI 
Preţul  inițial de 

expunere 
Prețul minim de 

expunere  

 Case de locuit   

1 

Casă individuală de locuit situate în or. Drochia, str. Miron Costin 
1, nr. cadastral 3601114.117.01 cu suprafaţa totală de 85.9 m.p. 
cu teren pentru construcții 0,073 ha. nr. cad. 3601114.117 şi 
construcție accesorie în două nivele cu suprafaţa totală de 49,7 
m.p. Detalii pe acest link - https://999.md/ru/46357824  

358 398 lei 299 000 lei 

2 

Teren pentru construcţii, cu suprafața totală de 0,3049 ha, cu nr. 
cadastral 9617103.113; casă de locuit individuală, cu suprafața la 
sol de 91,6 m.p., cu nr. cadastral 9617103.113.01, construcție 
accesorie, cu suprafața la sol de 26,7 m.p., cu nr. cadastral 
9617103.113.02, construcție accesorie, cu suprafața totală de 
35,5 m.p., cu nr. cadastral 9617103.113.03, toate situate pe 
adresa: Republica Moldova, UTA Găgăuzia, s. Chioselia Rusă, str. 
Pobeda,nr.75, detalii pe acest link: https://999.md/ru/74206723 

115 000 lei 105 000 lei 

 Apartamente   

         1 

Apartamente cu diferite suprafețe de la 18 până 85 m.p. 
amplasate în mun. Chișinău str. Băcioii Noi 14/5.  

- suprafața 18.1 m.p. -  preț 12 670,00 Eur 
- suprafața 59.7 m.p. - preț 38 805,00 Eur 
- suprafața 18.4 m.p. - preț 12 880,00 Eur 
- suprafața 28.8 m.p. - preț 20 160,00 Eur 
- suprafața 60.1 m.p. – preț 39 065,00 Eur 
- suprafața 36.6 m.p. – preț 24 522,00 Eur 
- suprafața 39.7 m.p. - preț 26 599,00 Eur 
- suprafața 39.00 m.p. – preț 26 130,00 Eur 
- suprafața 37.31 m.p. – preț 24 998,00 Eur 
- suprafața 57.59 m.p. – preț 37 434,00 Eur 
- suprafața 57.30 m.p. – preț 37 245,00 Eur 
- suprafața 83.07 m.p. – preț 49 842,00 Eur 
- suprafața 57.03 m.p. – preț 37 070,00 Eur 
- suprafața 78.57 m.p. – preț 47 142,00 Eur 
- suprafața 82.51 m.p. – preț 49 506,00 Eur 

 

https://999.md/ru/46357824
https://999.md/ru/74206723
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- suprafața 81.1 m.p. – preț 48 660,00 Eur 
- suprafața 80.88 m.p. – preț 48 528,00 Eur 
- suprafața 84.85 m.p. – preț 50 910,00 Eur 
- suprafața 80.90 m.p. – preț 48 540,00 Eur 

Detalii pe acest link- https://999.md/ru/41893781. 

 Întreprinderi industriale   

1 

Fabrica de vinuri din or. Orhei amplasata pe un teren de 3.014 ha. 
Pe teritoriul dat sunt amplasate depozite, clădiri de producere, 
clădiri administrative,linia de producere cu suprafața de 8830.5 
m.p. Detalii pe acest link - www.999.md/ru/30957130 . 

10 650 000 lei 10 400 000 lei 

2 
Depozit frigorific cu teren aferent, R-nul Ocniţa, s. Bîrlădeni 
Detalii pe acest link - https://999.md/ru/46187165  

4 291 940 lei 3 700 000 lei 

3 
Hală de producere a brînzeturilor, raionul Ocnita, satul Zabriceni.   
Detalii pe acest link https://999.md/ru/24444249  

306 000 lei  290 700 lei 

4 

Complexe de bunuri imobile: construcţie, nr. 

cad.3126214.092.01, suprafaţa - 384,1 m.p.; clădire de producţie, 

nr. cad. 3126214.092.02, suprafaţa - 606,9 m.p., amplasate pe 

teren aferent, nr. cad. 3126214.092, cu destinaţie pentru 

construcţie, suprafaţa - 0,6317 ha, situate în r-nul Criuleni, s. 

Dolinnoe. Detalii pe acest link   https://999.md/ru/80155120  

3 862 515 lei 3 669 390 lei 

5 

Complex de producere cu suprafaţa totală de 3825 m2, amplasat 

pe teren aferent aflat în proprietate cu suprafaţa totală de 2,3541 

ha., destinat pentru prelucrare/ambalare şi păstrare a fructelor şi 

legumelor prin îngheţare instantanee (congelare shock), cu 

capacitatea de pastrare a 1000 tone de producţie în 5 camere 

frigorifice a cîte 200 tone, amplasat în or. Căușeni. Detalii pe acest 

link https://999.md/ru/71354932  

9 480 259 lei 9 400 000 lei 

 Obiecte comerciale   

1 

Restaurant/Banchet Hall/Club, 1 300 м² și mobilier cu utilaj la 
preț separat pentru Market, amplasat la demisol, comuna 
Stăuceni, mun. Chișinău, strada Unirii 20. Detalii pe acest link - 
www.999.md/ru/23137364. 

7 287 687 lei 7 187 687 lei 

2 

Bun imobil, format din teren cu suprafața de 0,2537 ha, 
construcție comercială cu suprafața la sol de 1763,9 m2 
(suprafața utilă 1582,6 m2), construcție depozit cu suprafața la 
sol de 524,9 m2 (suprafața utilă 425,2 m2), nr. cadastral 
0300206096.01-02, situat în mun. Bălți, str. Strîi, 13/A. 

10 642 685 lei 10 554 000 lei 

 Obiecte nelocative   

1 

Bun imobil- moara pentru prepararea făinii de grâu, de porumb 
și a uleiului, cu suprafața totală la sol de 809,80 m.p. nr cad. 
5345000149.01-03 situată în r-nul Hâncești, com. Mingir. .  
Detalii pe acest link - https://999.md/ru/73480495  

364 244,36 lei 227 430 lei 

 
2 

Teren agricol cu suprafața totală de 0,0473 ha, nr. cadastral 
3126214.153 și construcția cu suprafața totală pe perimetru de 
93,1 m.p., nr. cadastral 3126214.153.01, situate în rn-ul. Criuleni, 
com. Dolinnoe, sat. Dolinnoe.  Detalii pe acest link–  
https://999.md/ru/76109970  

504 045 lei 453 640 lei 

https://999.md/ru/41893781
http://www.999.md/ru/30957130
https://999.md/ru/46187165
https://999.md/ru/24444249
https://999.md/ru/80155120
https://999.md/ru/71354932
http://www.999.md/ru/23137364
https://999.md/ru/73480495
https://999.md/ru/76109970
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3 

Spaţii nelocative (demisol şi et. 1) amplasate în mun. Comrat, str. 
Lenin, nr. 156/1. 

- suprafața 335.20 m.p.   
- suprafața 385.10 m.p.   
- suprafața 104.50 m.p.   
- suprafața 145.10 m.p.   
- suprafața 40.00 m.p.   

Detalii pe acest link - https://999.md/ru/80397025 .     

 
3 200 000,00 lei 
3 625 000,00 lei 
950 000,00 lei 
1 300 000,00 lei 
405 000 lei 

 
3 040 000,00 lei 
3 443 750,00 lei 
902 500,00 lei 
1 235 000,00 lei 
384 750,00 lei 

 
 

Oficii   

 Loturi de pământ   

1 

Teren consolidat cu suprafaţa de cca 18.4589 ha (1845 ari) cu 
destinaţia pentru construcţii, situate în or. Chişinău, str. Mihai 
Sadoveanu 42/2. Detalii pe acest link - 
https://999.md/ru/53425919  

15 000 000 euro  

2 
Teren cu destinația - agricol, cu suprafața totală de 0,6896 ha., nr. 
cadastral 8026203.032, situat în Republica Moldova, r-nul Strășeni, 
s. Negrești, extravilan.  https://999.md/ru/72034221  

490 000 lei 450 000 lei 

3 

Plantaţie multianuală (livadă de măr), cu suprafața totală de 

220 328 m.p., cu următoarele numere cadastrale: 

9631104.423.01;9631104.424.01;9631104.427.01;9631104.428.

01;9631104.429.01;9631104.431.01;9631104.432.01;9631104.4

33.01;9631104.438.01;9631104.438.02;9631104.439.01;963110

4.439.02; 9631104.440.01; 9631104.440.02; Teren cu destinație 

agricolă, cu suprafața de 1,8404 ha, cu nr. cadastral 9631104.430 

şi construcție amplasată pe acest teren (livadă de măr), cu 

suprafaţa totală de 18 144 m.p, cu nr. cadastral 9631104.430.01, 

situate pe adresa: Republica Moldova, UTA Găgăuzia, mun. 

Comrat, sat. Ferapontievca, extravilan, detalii pe acest link - 

https://999.md/ru/75211468  

1 639 877 lei 1 475 890 lei 

 Transport auto   

1 

Autoturism- BMW X5, fabricat în 2017, N.I. EFQ780, VIN COD - 

5UXKR2C54H0U21439, parcurs circa 189 000 km, tracțiune 

spate, volum motor 3.0 L. benzină, detalii pe acest link - 

https://999.md/ru/80977662 . 

30 000 Euro  

2 

Autoturism Volkswagen transporter, N.Î. GPX 631, anul 

producerii 1992, motorizare de 1.9 TDI.                                            

Detalii pe acest link  https://999.md/ru/81252098   

26 465 lei  25 141,75 lei 

 Utilaje   

1 

Mașină de asamblare fundului lădiței DSM-4; mașină de asamblat 
carcasa lădiței DSM-2; mașină pentru asamblarea fundului cu 
carcasa lădiței, Detalii pe acest link  
https://999.md/ru/63311199  

110 000 lei 
(în proces de 

evaluare) 

 

2 

Reţele de cabluri cu fibră optică de următoarele tipuri: 48 FO; 16 
FO; 96 FO; 192 FO; de diferite lungimi, amplasate în or. Chişinău; 
Ungheni, s. Unteşti.  detalii pe acest link -  
https://999.md/ru/76481111  

86 493 889,71 lei 82 169 195,22 lei 

3 
Pulverizator (stropitoare) model AMAZONE UG NOVA 3000 
Special an de producere 2012, ,  detalii pe acest link - 

https://999.md/ru/78471013 

250 000 lei 230 000 lei 

4 
Cultivator Universal Polaris 8,5 an de producere 2013,  detalii pe 
acest link - https://999.md/ru/78471013 

81 000 lei 75 000 lei 

https://999.md/ru/80397025
https://999.md/ru/53425919
https://999.md/ru/72034221
https://999.md/ru/75211468
https://999.md/ru/80977662
https://999.md/ru/81252098
https://999.md/ru/63311199
https://999.md/ru/76481111
https://999.md/ru/78471013
https://999.md/ru/78471013
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5 
Grapa cu discuri,  detalii pe acest link - 

https://999.md/ru/78471013 
246 000 lei 227 000 lei 

6 
Compresor “Allas Corpo GA5ff,  nr. 8153002202, seria 
CA1709412. 

9 679,35 lei 9 195,38 lei 

7 
Mașină pentru fabricarea lăzilor din carton “FORMECO 
HMASB20” cu încărcător pneumatic automat 1724. 

359 323,85 lei 341 357 lei 

8 
Mașină pentru fabricarea cutiilor din carton BOIXF nr. 3294 cu 
încărcător pneumatic AMB 9301. 

279 485,98 lei 265 511,68 lei 

9 Utilaj pentru supermarket 
1 214 561 lei 1 153 833 lei 

10 Utilaj și mobilier pentru restaurant 886 306 lei 841 991 lei 

 Tehnică    

1 
7 Camioane de model "IVECO DAILY 70C15", a.p. 2012. 
https://999.md/ru/71969381  

122 473 lei                 
(per unitate) 

110 226 lei 

2 
3 Camioane de model "FORD CARGO 1826DC", a.p. 2012. 
https://999.md/ru/71969381  

163 742 lei        
(per unitate) 

147 368 lei 

3 
Combină Harvester Case IH Axial Flow 5130 cu secerătoare de 
7,6 m Case IH Flex 3020, 2012,  detalii pe acest link - 
https://999.md/ru/78471013 

1 635 000 lei 
1 505 000 lei 

4 
Tractor CASE Magnum 340 an de producere 2012 (motor 
dezasamblat),   detalii pe acest link - 

https://999.md/ru/78471013 
415 000 lei 

374 000 lei 

5 

Autocamion Mercedes-Benz 1828 LS-NR, ECONIC, anul fabricării 
2011, capacitate cilindrică 6 883 cm2, 280 c.p., combustibil gaz-
metan, parcurs 100 000 km, tracţiune 4x2, tonaj 18 000 kg, 
greutate 7 750 kg,  detalii pe acest link -  
https://999.md/ru/62090925  

172 000 lei 
163 400 lei 

6 
Semiremorcă ART 2 (cisternă pentru ciment), anul fabricării 
2008, masa totală 34 000 kg, ,  detalii pe acest link -  
https://999.md/ru/62091013 . 

172 000 lei 
163 400 lei 

https://999.md/ru/78471013
https://999.md/ru/71969381
https://999.md/ru/71969381
https://999.md/ru/78471013
https://999.md/ru/78471013
https://999.md/ru/62090925
https://999.md/ru/62091013

