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DESCRIEREA ACTIVULUI
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Casă în or. Vulcăneşti , suprafaţa – 60 m. p.
https://999.md/ru/17524206
Casă în or. Vulcăneşti , suprafaţa – 66.7 m.p.
https://999.md/ru/17524673
Casă în or. Basarabeasca, str. Rîului, 10, suprafaţa 103.9 m.p.
https://999.md/ru/17525333
Casă cu două etaje şi mansardă, cu suprafaţa totală de 350 m.p., amplasată pe un
lot de pămînt de 6 ari în or. Codru, str. Plaiului 14. https://999.md/ru/30225980
Casă cu două etaje, cu suprafaţa de 278 m. p., amplasată pe un lot de pămînt de
13,5 ari în or. Edineţ, str. Meşterul Manole 1/a. https://999.md/ru/35533888
Casa in centru, regiunea colina Puskin, in spatele ASEM, cladirea este utilizata ca
spatiu locativ, dar poate fi utilizata si ca sediu, reședința. Clădirea nu dispune de
teren aferent. Bunul imobil este compus din 3 nivele, cu suprafața de 155 m2,
dotata cu sauna si sala cu camin, amplasare comoda. https://999.md/ru/43061194
Casa cu 3 etaje in ograda comuna, 130m2, casa noua, situata in centrul orașului,
cu incalzire autonoma, termoizolare totala, parket, termopane. Clădirea nu dispune
de teren aferent. https://999.md/ru/43060694
Casă de locuit în 3 nivele, 117 m.p, pe un teren de 0.05 ha sect. Rîşcani, str. V.
Roşca 24 . https://999.md/ru/36112908
Casă individuală de locuit cu 3 nivele şi construcţie accesorie situate pe terenul
aferent pentru construcţii, nr. cadastral 0100402.280 cu suprafaţa de 0,0440 ha,
casa cu nr. cadastral 0100402.280.01 cu suprafaţa la sol de 128 m.p. suprafaţa
totală utilă de 371,4 m.p. şi construcţie accesorie cu nr. cadastral 0100402.280.02
cu suprafaţa de 7,1 m.p., situate în mun. Chişinău, str. Zamolxe 15.
https://999.md/ru/46647770
Casă individuală de locuit cu 3 nivele şi construcţii accesorii cu suprafaţa totală de
370 m.p, situată pe teren aferent cu destinaţia pentru construcţii cu suprafaţa totală
de 0,085 ha, situată în mun. Chişinău, str. Costeşti 29.
https://999.md/ru/48260517
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 roducer pentru
construcții 0,073 ha. Cu n.c 3601114.117 şi construcție accesorie în două nivele cu
suprafaţa totală de 49,7 m.p. https://999.md/ru/46357824
Apartamente
Apartamente „la cheie” cu 1 şi 4 odăi în casă nouă în or. Glodeni, str. Decebal,
suprafaţa: 1 odaie – 58 m.p., 4 odăi – 118 m.p./ 134 m.p
http://999.md/ru/36185471
Apartamentul nr. 205 în mun.Chisinau, str.Grenoble, 257, suprafaţa 215, 30 m.p.
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https://999.md/ru/44034631
Apartamentul nr. 105 în mun. Chişinău, bd. Dacia 22. https://999.md/47676194/ edit
Apartamentul nr. 20 în mun.Chisinau, str.Valea Trandafirilor 20, suprafaţa 139,70
m.p. https://999.md/ru/43063777
Apartamentul nr. 30 în mun.Chisinau, str.Ion Inculet, 105/1, suprafaţa 136 m.p.
https://999.md/ru/43095532
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1/5 cotă-parte din apartamentul la sol din or. Chisinau, str. Kogalniceanu 17, cu
suprafaţa de 60 m.p., nr. cadastral 0100208.237.02, cu constructii accesorii cu
suprafaţa de 16,90 m.p., nr. cadastral 0100208.237.12. https://999.md/ru/43087789

Apartament 53 m.p etaj 6; or. Cricova ,str. Chişinăului 82.
https://999.md/ru/30143177

Apartamente cu diferite suprafete de la 18 pina 85 m.p.si. mun.Chisinau
str.Bacioii Noi 14/5. Preturile variaza de la 235 la 355 euro per m2 la
spatiile locative.
https://999.md/ru/41893781
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Negociabil

Întreprinderi industriale
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„Fabrica de paine” constituita din 5 imobile cu suprafata totala de 4144 m.p
amplasata pe un lot de pamint de 1.2939 ha privatizat in or. Orhei str. Boris Glavan,
5. Fabrica este dotata cu utilaj in stare functionala Obiectul este amenajat, îngrădit,
dispune de toate reţelele inginereşti necesare, căile de acces sunt asfaltate.
http://999.md/ru/30940522
Cinci construcţii de producere cu suprafaţa totală de 1 829 m.p., amplasate pe un
lot de pămînt de 63 ari în centrul or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 146
http://999.md/ru/32169046
Spaţii de producere cu suprafaţa totală de 549 m.p., amplasate pe un lot de pămînt
de 18 ari în centrul or. Bălţi, str. Tîmplarilor 21. Preţul – 44 400 euro.
https://999.md/ru/32444880
Clădire de producere cu suprafaţa de 223 m.p. şi roduce cu suprafaţa de 529,40
m.p., amplasate pe un lot de pămînt de 0,1099 ha în or. Blati, str. Alexei Sciusev, 2.
https://999.md/ru/42666694
Suprafeţe de producere ale fabricii de confecţii din or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
196, în marime de 6 868 m.p., roducer la etajul III 3 092,1 m.p. şi la etajul IV 3 190,7 m. p. https://999.md/ru/37047034
Complexul de creştere a porcilor cu о capacitatea de 1 800 capete, format din 7
construcţii cu suprafaţa totală de 3 271, 80 m. p., amplasate pe un lot de pămînt
privatizat de 4, 806 ha în satul Bardar, raionul Ialoveni. https://999.md/ru/47815025
Complexul agroindustrial din satul Sircova, raionul Rezina, format din 6 grajduri şi 2
construcţii accesorii cu suprafaţa totală de 4 328,90 m.p., amplasate pe un lot de
2,9797 ha. https://999.md/ru/43150206
Complex agroindustrial format din mail multe construcţii cu suprafaţa totală de 1
424 m. p., amplasat pe un lot de pămînt privatizat de 0, 6891 ha în s. Antoneşti
raionul Ştefan Vodă. https://999.md/ru/25783523
Complex de sere cu suprafaţa de 10 540 m.p (11 sere) cu sisteme de încălzire şi
irigare, pe un teren roducer cu suprafaţa de 7, 7196 ha, amplasate în s. Ustia,
raionul Dubăsari. www.999.md/ru/25274269
Fabrica de vinuri din or.Orhei amplasata pe un teren de 3.014 ha. Pe teritoriul dat
sint amplasate depozite,cladiri de roducer,cladiri administrative,linia de roducer
cu suprafata de 8830.5 m.p. www.999.md/ru/30957130
Bază de producere, formată din mai multe construcţii capitale cu suprafaţa totală de
7 067 m.p., amplasate pe un lot de pămînt privatizat de 1.65 ha în or. Orhei, str.
Unirii 128. Obiectul este amenajat, îngrădit, dispune de toate reţelele inginereşti
necesare, căile de acces sunt asfaltate. www.999.md/ru/30943670
Complex industrial 3320 m2, 2 ha, situate in Ialoveni, strada Gagarin 47, format din
4 loturi separate cu nr cadastrale diferite 1) Complex de producer cu suprafaţa
totală la sol de 1 964,8 m.p, pe terenul roducer de 0,6882 ha. 2) Depozit cu
suprafaţa de 725,5 m.p, pe terenul roducer de 0, 3482 ha.3) Clădire
roducer ative cu suprafaţa de 309,0 m.p, pe terenul roducer de 0,2516 ha.4)
Complex de roducer cu suprafaţa totală la sol de 232,8 m.p,,pe terenul de 0,6573
ha.
https://999.md/ru/39011015
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Obiecte comerciale

1

Încăpere comercială în s. Căplani raionul Ştefan – Vodă cu suprafaţa de 81 m.p.
www.999.md/ru/17527962

Negociabil

2

Complex comercial, cu un nivel, în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 11N,
suprafaţa – 128,5 m.p. https://999.md/ru/23569560

Negociabil
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Autosalon cu două staţii de deservire tehnică, cu suprafaţa totală de 2 856 m.p.,
amplasat pe un lot de pămînt privat cu suprafaţa de 0, 6826 ha, în or. Chişinău, bd.
Dacia 55. Centrul este dotat cu utilaje performante. www.999.md/ru/22803318
Hotel, 430 m2, pe un lot de pământ de 5,4 ari, comuna Stăuceni, mun. Chișinău,
strada Trandafirilor 1. www.999.md/ru/23137977
Market 1000 m2, amplasat la parter, comuna Stăuceni, mun. Chișinău, strada Unirii
20. www.999.md/ru/23141013
Restaurant/Banchet hall/Club, 1 300 м², amplasat la demisol, comuna Stăuceni,
mun. Chișinău, strada Unirii 20. www.999.md/ru/23137364
Bunuri imobile in centrul or. Orhei str. M.Eminescu 10 cu suprafața totala 3796.2
m.p. cu diferite destinaţii: -spaţii comerciale; - complex de medicina; - oficii; - Sali de
sport. Toate bunurile sunt amplasate pe un teren de 0.5331 ha privatizat.
www.999.md/ru/30965477
RESTAURANT „PRIMAVARA” Suprafaţa imobilului 642.2 m.p amplasat in Orhei pe
teren privatizat 10 ari. In subsol se afla club de noapte. Restaurantul si clubul sunt
funcţionabile. www.999.md/ru/30941827

Spatii comerciale de la 127 pina la 252 m.p. mun.Chisinau str.Bacioii Noi
14/5. https://999.md/ru/41893781
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Negociabil

Negociabil

Negociabil

Spatii comerciale cu suprafata de 241.87 m.p. or.Taraclia str.Cebanov,3.
10

Negociabil

https://999.md/ru/47682609
Obiecte nelocative

1
2
3
4

1

Complex de parcări subterane, 256 locuri de parcare, 2 nivele, 128 locuri pe nivel,
situate
in
comuna
Stăuceni,
mun.
Chișinău.
Strada
Unirii
20.
www.999.md/ru/23140700
Spatiu nelocativ de circa 169 m2, situat in mun Chisinau, sectorul Ciocana, strada
Nicolae Sulac 8. https://999.md/ru/33973513

Incaperi nelocative (subsol) cu suprafata 353.2 m.p. or. Cricova ,str.
Chişinăului 82. https://999.md/ru/30143177
Incaperi nelocative cu suprafata de 566.2 m.p.situate mun.Chisinau
bd.Stefan cel Mare si Sfint,3 www.999.md/ru/46966833
Depozite
Depozitul cu suprafaţa de 466,20 m.p. amplasat pe un lot de 0,0843 ha în ÎP
„Izvoraş”, din r-nul Riscani, sat.Corlateni. https://999.md/ru/43150033

Negociabil
Negociabil
Negociabil

Negociabil

Oficii
1
2
3

Clădire in or. Nisporeni, strada Industriala 1, suprafata utila 908 m2, 2 nivele, pe un
teren aferent cu suprafaţa de 22 ari. www.999.md/ru/29363903
Constructia administrativa cu suprafata la sol 237.4 m.p.amplasata pe teren de
0.069 ha or.Floresti,bd.Victoriei,11A https://999.md/ru/40628825
Cladire administrativa cu suprafata de 287.1 m.p. amolasata pe teren de 0.122 ha
or. Soroca,str.Stefan cel Mare ,20. www.999.md/ru/47723784

Negociabil
Negociabil
Negociabil

4

Oficiu la demisol 30m.p.;or. Cricova ,str. Chişinăului 82.
https://999.md/ru/30143177

Negociabil

5

Oficii cu suprafata de 159.4 m.p. mun.Chisinau str. V.Belinski,61

Negociabil
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https://999.md/ru/46968139
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Cladire administrativa cu suprafata de 937.64 m.p. amolasata pe teren de 0.1095
ha or. Aneni Noi, str.A.Sciusev,1. www.999.md/ru/47709670
Oficiu format din doua numere cadastrale cu suprafete de 66.2 m.p. si 50
m.p.or.Taraclia,str.Stefan cel Mare,31/A. www.999.md/ru/47682002
Oficiu in cladirea CNAS Orhei cu suprafata de 59.3 m.p. or. Orhei str.V.Lupu 113/1
www.999.md/ru/47710116
Construcţie administrativă/spaţii comerciale/oficii, amplasat în centrul oraşului
Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,52. www.999.md/ru/53021094
Loturi de pămînt
Lot pentru construcţii în s. Molovata raionul Dubăsari, suprafaţa – 0, 6303 ha.
www.999.md/ru/20941310
Lot agricol, 0,97 Ha, comuna Bacioi. https://999.md/ru/41125584
Lot de pamînt cu suprafaţa de 0,247 ha, amplasat în mun. Chişinău, şos. Hănceşti
182, pe care se află o construcţie nefinisată de 377 m.p. www.999.md/ru/24825287
Două loturi de teren in Colonița, un lot de 12 ari, altul la fel de 12 ari, situate pe
strada Vasile Lupu. www.999.md/ru/33875882
Două loturi de teren pentru construcţii a cîte 0,15 ha fiecare, amplasate mun.
Chişinău, com. Băcioi, str. Trandafirilor www.999.md/ru/29472087
Teren pentru construcţii, 17 ari, Sociteni, raionul Ialoveni www.999.md/ru/19325383
2 loturi de teren pentru construcţii a câte 8 ari lîngă şosea în s. Corjova raionul
Criuleni www.999.md/ru/19325015
Terenul pentru construcţii cu suprafaţa de 0,1202 ha, amplasat pe str. Ave Maria, comuna
Stăuceni, . https://999.md/ru/45838509

Negociabil
Negociabil
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Negociabil
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Negociabil
Negociabil
Negociabil
Negociabil

Negociabil

Negociabil

9

Două terenuri pomicole cu suprafeţele de 0,0633 ha şi 0,0735 ha în raionul
Riscani, sat. Corlăteni, IP „Izvoraş”. https://999.md/ru/43151182

Negociabil

10

Lot pomicol cu suprafaţa de 0,0774 ha în ÎP „Zizifus”, com. Boşcana, raionul
Criuleni. https://999.md/ru/20964176

Negociabil

11

Lot pentru construcţii în s. Antoneşti, raionul Ştefan Vodă, suprafaţa - 0, 1076 ha.
https://999.md/ru/43120111

Negociabil

Lot de teren pentru construcții cu nr.cadastral 3157110.252 cu suprafața de 6.29
ari,amplasat in mun. Chișinău, com. Ciorescu,sat. Ciorescu str. Artelor 7.
Negociabil

12
https://999.md/ru/43417714

13

Teren agricol, 2 loturi a cîte 60 ari, Budeşti, extravilan, sect. 2, 15 km distanţă de
Chişinău. https://999.md/ru/39314942

Negociabil

Utilaje

1

Macarale – turn „HC LIEBHERR
www.999.md/ru/18559244

Werk

GMBH”,

a.p.

1980

–

1996,
Negociabil

Transport
1
3

Autobuzul IVECO Daly 35013V, anul fabricării 2005, de culoare albă, capacitatea
cilindrică 2798 cm3, motorină. www.999.md/ru/20941812
Kia Sorento, anul producerii 2007, 2.5 diesel mecanica, parcurs 488 0000 Km.
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Negociabil
Negociabil

https://999.md/ru/51760755
Tehnică specială

1

Semănătoarea Great Plains 3N4020P, anul fabricării 2005; - grapa cu discuri
SUNFLOWER,1540-33-1, anul fabricării 1994; - semănătoarea KVERNELAND
model OPTIMA, anul fabricării 2004; - semănătoarea VEDERSTAD model RAPID
400S, anul fabricării 2006; - plugul RABE WERK, anul fabricării 1997; - plugul
KVERNELAND, anul fabricării 2000; www.999.md/ru/20962818
Diverse
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Negociabil

