
 

 
 

 
 

REGULAMENT DE VÂNZARE PRIVIND BUNURILE 

MOBILE ALE 

S.C. MUZA TRANS S.R.L. 

 

CAPITOLUL 1   

 

DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art.1  

 

1.1. Prezentul regulament cuprinde regulile de organizare şi desfăşurare a 

licitaţiilor publice online prin care se vând activele proprietatea debitorului S.C. Muza 

Trans  S.R.L., cu aplicarea  prevederilor Legii nr. 85/2006. 

 

1.2. Prezentul regulament urmăreşte vânzarea bunurilor dar şi maximizarea 

averii debitorului, astfel că am avut în vedere la întocmirea lui:  

i.  obţinerea celui mai bun preţ la momentul vânzării prin expunerea 

bunurilor pe piaţă într-un mod rezonabil şi transparent,  

ii. atragerea atenţiei potenţialilor cumpărători prin furnizarea de 

informaţii complete, corecte şi actuale cu privire la caracteristicile 

tehnice, vizuale şi morale ale activelor supuse vânzarii;  

iii. descrierea cu acurateţe a situaţiei juridice a proprietarului bunului şi, 

respectiv, a bunului ce urmează a fi vândut, precum şi prin claritatea 

regulilor care guvernează întreg procesul de vânzare. 

 

Art.2  

 

RomInsolv SPRL Filiala Iasi cu sediul în Iasi, Str. Sf. Lazar, Nr. 27, Et. 1, Cam. 

108, Jud. Iasi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II 0786, 

CUI: 33865874, prin partener coordonator Cristian Teodosiu şi partener RomInsolv 

SPRL cu sediul in Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 223, Etaj 3, Sectorul 3. 

 

2.1. organizăm negocieri directe pentru imobile în scopul obţinerii celui mai bun 

preţ posibil, pornind de la evaluarea fǎcutǎ, valoarea ipotecilor fǎcute şi de la 

particularitǎţile pieţii imobiliare. 

 

2.2. organizǎm negocieri directe şi/sau licitaţii pentru produsele persiabile sau 

degradabile aflate pe stoc în scopul minimizǎrii pierderilor şi a maximizǎrii averii 

debitorului. 

 



 

 
 

2.3. organizăm licitaţii publice exclusiv în dosarele unde 

avem calitatea de practician în insolvenţă pentru valorificarea 

bunurilor urmăribile ale debitorilor  

 

2.2. asigurăm transparenţa informaţiilor licitaţiilor şi respectarea prevederilor 

prezentului regulament şi a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei  

 

2.3. asigurăm pe toată durata organizării şi desfăşurării licitaţiilor, 

imparţialitatea şi egalitatea deplină de tratament între toţi participanţii. 

 

CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE LA LICITAŢIE 

 

Art.3  

 

Premise: 

 

3.1. Se presupune că toţi ofertanţii care solicită înscrierea la licitaţie au citit 

cu atenţie, au înţeles, sunt de acord şi vor respecta prezentul Regulament 

în integralitatea lui. 

 

3.2. Se presupune că toţi ofertanţii care solicită înscrierea la licitaţie au citit 

cu atenţie, au înţeles, sunt de acord şi vor respecta Termenii şi condiţiile 

platformei de licitaţii în integralitatea lor; 

 

3.3. Se presupune că adjudecatarul a examinat în prealabil, cu atenţie, 

activele ce urmează a fi vândute şi a fost informat despre condiţia 

acestora.  

 

3.4. Bunul care face obiectul licitaţiei va fi vândut la valoarea condiţiei în care 

au fost găsite la data adjudecării, cu toate beneficiile şi riscurile implicite, 

pe principiul văzut – plăcut, în starea în care se află şi în locul în care se 

află. 

 

Garanţii 

 

3.5. RomInsolv SPRL şi debitorul proprietar nu acordă nici o despăgubire, de 

nici o natură, pentru defecte vizibile şi vicii ascunse şi nici o garanţie în 

legatură cu caracterul complet, funcţionarea, capacitatea de utilizare sau 

posibilitatea de a fi vândut a bunului adjudecat. Adjudecatarul nu are 

dreptul la nici o reducere, despăgubire şi/sau orice altă ajustare în ceea 



 

 
 

ce priveşte eventualele defectele de orice natură sau nemulţumiri 

ale cumpărătorului şi/sau terţi. 

 

3.6. Ofertanţii declară că participă la licitaţie în perfecta cunoştinţă de cauză 

şi ştiu că fiecare licitare este necondiţionată, irevocabilă şi fără restricţii. 

Prin operaţiunea de licitare, ofertantul: 

a) acceptă integral prezentul regulament al licitaţiei  

b) se  obligă să cumpere bunurile la preţul pe care l-a oferit  

 

3.7. Adjudecatarul bunului/bunurilor garantează că va semna cel târziu a 

doua zi Procesul verbal al licitaţiei şi că va plăti în termen restul de preţ, 

în caz contrar acceptă fără protest ca garanţia de participare la licitaţie 

să fie reţinută, cu titlul de daune, în averea debitorului. 

 

Sarcini 

 

3.8. În conformitate cu art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunul/bunurile 

este/sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale 

mobiliare, drepturi de retenție de orice fel, ori măsuri asiguratorii. 

Demersurile şi cheltuielile de radiere a sarcinilor ce grevează bunul 

adjudecat vor fi realizate de către adjudecatar. 

 

Descrierea Bunurilor 

 

3.9.   Bunurile mobile supuse prezentului regulament sunt compuse din 2 

active: 

3.9.1. Active 5  - Stocul de marfa este compus din marfuri alimentare şi 

nealimentare, conform Anexei nr. 1, parte integrantǎ a actualului regulament, 

la o valoare totalǎ contabilǎ de vânzare cu TVA inclus de 159.360,53  lei. 

Preturile fiecarei pozitii si termenele de expirare ale marfurilor sunt trecute in 

Anexa nr. 1. 

 

3.9.2. Active 4 – Mijloace de transport: 

D1) Camion Mercedes Benz Altego 

D2) Autoturism Dacia Solenza 

D3) Autoturism KIA 

D4) Camion Mercedes Benz Actros Trailer 

 

Plata 

 



 

 
 

3.12. Taxa de participare la licitație este de 1.000 lei + TVA 

pentru stocul de marfuri in intregul ei si 100 lei pe produs sau 

categorie de produse si de 500 lei + TVA pentru mijloacele de transport 

şi include obţinerea caietului de sarcini; 

 

3.13. Preţul de pornire al licitației este de:  

 

3.13.1. 159.360,53,00 lei (cu TVA inclus) pentru activul 5 sau pretul 

fiecarui produs sau categoriei de produse daca licitatia va fi facuta 

pe componentele stocului de marfa, conform Anexei nr. 1; pentru 

produsele al caror termen de expirare este in luna August se va 

incepe cu un reducere de 40%, iar pentru marfurile care au 

termen de expirare in luna septembrie se va incepe cu o reducere 

de 20%; 

3.13.2.  

D1) 6.510 euro (fără TVA)  pentru camionul Mercedes Benz Altego 

D2) 555 euro (fără TVA)  pentru Autoturism Dacia Solenza 

D3) 4.145 euro (fără TVA)  pentru Autoturism KIA  

D4) 10.700 euro (fără TVA)  pentru camionul Mercedes Benz Actros 

Trailer 

Nota: La preţul licitaţiei se va adauga TVA-ul aferent pentru autovehicule. 

Marfurile au TVA-ul inclus. 

 

3.14. Preţul/pragul minim sub care nu se vor vinde activele sunt: 

3.14.1.  79.680,27 lei (cu TVA inclus) pentru activul 5 sau 50% din 

pretul initial daca se vor vinde marfurile pe componente 

separate; 

3.14.2.  50% din pretul de pornire al licitatiilor pentru mijloacele de 

transport; 

 

3.15. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al 

bunului şi pentru adjudecatar, reprezintă avans la plata preţului; 

 

3.16. RomInsolv SPRL va rambursa garanţia de participare depusă de 

ofertanţii care nu au adjudecat, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de 

la data licitaţiei ;  

 

3.17. Toate plățile vor fi făcute în lei și vor reprezenta echivalentul sumelor în 

euro transformate în lei la cursul BNR aplicat in data licitaţiei; 

 



 

 
 

3.18. Termenul pentru plata integrală a prețului este de 30 

(treizeci) de zile de la adjudecarea bunului; 

 

3.19. Bunul va trece în proprietatea adjudecatarului în momentul 

achitării integrale a prețului, moment la care se va perfecta și 

contracul de vânzare-cumpărare şi/sau se va factura. În situaţia în care 

transferul dreptului de proprietate implică plata unor taxe (notariat, 

radiere-înmatriculare etc), acestea vor fi suportate de către  adjudecatar;  

 

Predarea – primirea 

 

3.20. Imediat ce cumpărătorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile de plată, acesta 

va intra in posesia bunurilor.  

 

3.21. Utilităţile, întreţinerea, impozitul etc aferente imobilului ce sunt 

datorate până data plăţii integrale a preţului de adjudecare sunt în 

sarcina vânzătorului. 

 

3.22. În cazul în care adjudecatarul întârzie, din culpa sa, încheierea 

contractului de vânzare-cumpărare, acesta va achita vânzătorului 

impozitul ce se va calcula de la data achitării integrale a preţului şi până 

la data radierii bunului de pe numele vânzătorului.  

 

Marketing şi comunicare 

 

3.23. Publicitatea şi transparenţa licitației va fi asigurată tehnic de către 

www.fairsolve.com . 

 

CAPITOLUL 2  

 

 ORGANIZAREA LICITAŢIILOR 

 

Art.4 Publicitatea 

 

4.1. Anunţul privind desfăşurarea licitaţiei va fi dat publicităţii după aprobarea 

Regulamentului de vânzare a bunurilor debitorului cu cel puţin 7 (şapte) zile 

calendaristice înainte de data licitaţiei. În cazul mijloacelor de transport 

publicitatea va fi de 14 zile înainte de fiecare licitaţie. 

 

http://www.fairsolve.com/


 

 
 

4.2.   Anunţul va fi publicat pe site-ul www.fairsolve.com,  pe site-

ul UNPIR şi pe alte site-uri relevante pentru categoria bunului 

respectiv. De asemenea, debitorul va fi înştiinţat despre data şi ora vânzării. 

 

4.3.    RomInsolv SPRL va iniţia licitaţia pe www.fairsolve.com şi va încărca în 

formatele presetate, din contul său, următoarele informații: 

a) titlul licitației, precum și categoria din care aceasta face parte; 

b) descrierea detaliată a activului, adresa la care se află, galerie foto, datele 

de contact în vederea obținerii de informatii suplimentare; 

c) va alege tipul licitației cu ofertant validat: licitații la care pot 

participa numai utilizatorii validați de către Vânzator. 

d) numele şi datele de contact ale creditorului și ale debitorului; 

e) numărul dosarului; 

f) data și ora prelicitării, deschiderii și închiderii licitației. Prelicitarea este 

perioada dedicată promovării licitației și înscrierii licitatorilor în 

competiția pentru achizitionarea bunului. 

g) prețul de pornire al licitației, pasul de licitare (fix, procent din prețul de 

pornire sau procent din ultima ofertă înscrisă); 

h) prețul minim de vânzare; 

i) numărul de repuneri în caz de nevânzare; 

j) termenul limită de înscriere la licitație; 

k) regulamentul de vânzare şi alte documente relevante; 

 

4.4.  Toate aceste informații sunt introduse înainte de începerea licitației 

astfel încât bunurile să fie expuse pe piață un timp suficient atât pentru a fi 

cunoscută licitația cât și pentru a putea fi vizionate și respectiv îndeplinite 

formalitățile de înscriere la licitație a potențialilor cumpărători. 

 

Art.5 Înscrierea ofertanţilor 

 

5.1.  Licitaţiile sunt organizate de către RomInsolv SPRL prin intermediul unui 

practician în insolvenţă definitiv şi al platformei de vânzări online 

www.fairsolve.com. Practicianul în insolvenţă numit de RomInsolv SPRL este 

preşedintele comisiei de licitaţie. Din comisie pot face parte reprezentaţi ai 

creditorilor şi ai debitorului. 

 

5.2.  Comisia de licitaţie verifică respectarea condiţiilor referitoare la 

publicitatea licitaţiei, a înscrierilor la licitaţie, a solicitării informaţiilor privind 

eventualele sarcini ce grevează bunurile licitate şi de activităţile de examinare şi 

http://www.fairsolve.com/
http://www.fairsolve.com/
http://www.fairsolve.com/


 

 
 

acceptare a ofertelor, precum şi de respectarea procedurii de 

desfăşurare a licitaţiei publice online, în conformitate cu 

prevederile prezentului regulament. 

 

5.3. După primirea documentelor de la ofertanţi, comisia verifică şi 

analizează documentele de participare depuse şi acceptă toţi potenţialii 

cumpărători care au depus documentaţia completă de participare la licitaţie. 

 

5.4. Comisia de licitaţie va descalifica orice ofertant care nu îndeplineşte 

cerinţele din prezentul regulament al licitaţiei publice. 

 

Art.6 Condiții de participare la licitație 

 

6.1. La licitație pot participa persoane fizice și juridice romane și străine. 

 

6.2. Participanţilor le este interzis să stabilească înţelegeri în timpul 

procedurii de licitaţie sau înainte de începerea acesteia, în scopul eludarii 

principiului liberei concurenţe privind preţul de adjudecare al bunurilor. 

 

6.3. Persoanele interesate de achiziționarea bunului participă la licitație fie 

direct, fie prin intermediul unui reprezentant cu împuternicire. 

 

6.4. Participanţii la licitație vor depune, la dispoziția preşedintelui comisiei 

de licitaţie, următoarele documente, cel mai târziu cu o zi înaintea 

desfășurării licitației: 

a) dovada achitării Caietului de sarcini; 

b) dovada achitării garanției de participare la licitație; 

c) în caz de reprezentare, împuternicirea în vederea participării la 

licitație; 

d) documentele specifice pentru identificarea ofertantilor, astfel: 

● pentru persoanele juridice: certificat constatator recent 

eliberat de Registrul comerțului;  

● pentru persoanele fizice: copie după cartea de identitate; 

e) declarație autentică prin care ofertantul consimte că a luat la 

cunosțintă  în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de 

sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat 

bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se 

găsește, după principiul văzut plăcut. 

 



 

 
 

6.5. Ofertanții persoane fizice și juridice străine vor depune 

documentele legalizate în limba română. 

 

6.6. Participarea la licitaţie se realizează prin intermediul “codului de 

ofertant” ce este predat ofertantului, pe bază de proces verbal, de către 

preşedintele comisiei de licitaţie. 

 

6.7. Nerespectarea regulilor şi respectiv a prevederilor Caietului de sarcini se 

sancţionează cu excluderea de la licitaţia în cauză a celor care le-au 

încălcat, fără ca aceasta să creeze practicianului în insolvenţă RomInsolv 

SPRL, debitorului sau platformei www.fairsolve.com vreo obligaţie faţă 

de participanţii respectivi. 

 

Art.7 – Garanţia de participare 

 

7.1. Ofertantul trebuie să depună o garanţie de participare în cuantum de 

10% din preţul de pornire al imobilului ce urmează a fi vândut la licitaţie. 

 

7.2. Garanţia de participare la licitaţie se constituie în lei, la cursul BNR 

aplicabil in ziua plăţii, în contul bancar al debitorului indicat în 

documentele licitaţiei și constituie avans pentru bunul adjudecat. 

 

7.3. La momentul solicitării „codului de ofertant” garanţia de participare la 

licitaţie trebuie să se afle în contul bancar al debitorului.  

 

7.4. Dacă valoarea garanţiei de participare la licitaţie este mai mica de 5.000 

lei, aceasta poate fi achitată şi numerar, odată cu predarea restului 

documentelor. 

 

7.5.  Garanţia de participare la licitaţie se restituie integral participanţilor 

care nu au câştigat licitaţia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

închiderea licitației. 

 

7.6.  Dacă ofertantul refuză semnarea procesului verbal al licitaţiei sau 

încheierea contractului şi/sau plata preţului la termenul şi în condiţiile 

stabilite, garanţia de participare de 10% din valoarea bunului licitat, nu 

se restituie şi se face venit la fondul destinat plăţii creditorilor. 

 

 

CAPITOLUL 3 
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LICITAŢIA PUBLICĂ ONLINE 

 

Art.8 Şedinţa de licitaţie 

 

8.1. Licitația se va desfășura on line, pe site-ul www.fairsolve.com. La licitaţie 

vor participa exclusiv persoanele admise de către comisia de licitaţie, în 

baza “codului de ofertant”. 

 

8.2. Licitaţiile se vor desfășura, în funcţie de raportul dintre cerere si oferta, 

după cum urmează: 

 

8.2.1. Se vor organiza 4 (patru) licitații, la interval de 14 zile fiecare 

pentru autovehicule şi la interval de 7 zile pentru stocul de marfa, preţul 

de pornire fiind cel stipulat la art. 3.13, respectiv: 

- valoarea totala de 159.360,00 lei (cu TVA inclus) pentru activul 5 

(stocul de marfa); sau pretul fiecarui produs sau categoriei de produse daca 

licitatia va fi facuta pe componentele stocului de marfa, conform Anexei nr. 1; 

pentru produsele al caror termen de expirare este in luna August se va incepe 

cu un reducere de 40%, iar pentru marfurile care au termen de expirare in luna 

septembrie se va incepe cu o reducere de 20%; 

 

D1) 6.510 euro (fără TVA)  pentru camionul Mercedes Benz Altego 

D2) 555 euro (fără TVA)  pentru Autoturism Dacia Solenza 

D3) 4.145 euro (fără TVA)  pentru Autoturism KIA  

D4) 10.700 euro (fără TVA)  pentru camionul Mercedes Benz Actros 

 

a) Dacă la licitatie se va prezenta un singur ofertant care îndeplinește 

condițiile de admitere și va oferi prețul de pornire, acesta va fi 

considerat adjudecatarul bunului. 

b) În cazul în care există mai mulți ofertanti admiși pentru bun și este 

oferit prețul de pornire, pretul va crește cu un pas de 2% până când 

bunul va fi adjudecat de către ofertantul care a oferit prețul cel mai 

mare. Acesta va fi considerat adjudecatarului bunului pentru care s-a 

licitat. 

În condiţiile în care la licitaţie nu va oferi nici o persoana preţul cerut, se 

va organiza o a doua licitaţie. În condiţiile in care nici la a doua licitaţie 

nimeni nu va oferi preţul cerut preţul activului 5 va scadea la cu 20% 

fata de pretul initial, dupa care va urma a doua licitatii cu pornire de la 

acest prêt. Daca nici dupa aceasta licitatie nu va exista un ofertant, pretul 

activului va scadea cu inca 20% fata de pretul initial. Daca nici dupa a 

doua licitatie nu va exista un ofertant, pretul activului va scadea cu inca 
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10% fata de pretul initial, ajungand la 50% din pretul initial,  care 

va reprezenta pretul minim de vanzare al activului 5. Preţul minim 

al activului 5 este de 79.680,27 lei (cu TVA inclus). Daca marfurile vor 

fi vandute pe componente ale acesteia pretul minim nu va scadea sub 

50% din valoarea ei contabila afisata in Anexa nr. 1. Preturile minime de 

vanzare ale mijloacelor de transport sunt de 100% din preturile fiecaruia 

de pornire respectiv 6.510 euro (fără TVA)  pentru camionul Mercedes 

Benz Altego, 555 euro (fără TVA)  pentru Autoturism Dacia Solenza, 

4.145 euro (fără TVA)  pentru Autoturism KIA si 10.700 euro (fără TVA)  

pentru camionul Mercedes Benz Actros. 

c) Preţurile minime de licitaţie ale activelor se pot schimba doar prin 

votul adunarii creditorilor.  

 
Lichidator judiciar 
RomInsolv SPRL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA NR. 1 Componenta si valoarea la pret de vanzare cu 
TVA inclus a stocului de marfa 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE PRODUS CANTITATE 

PRET 
CU 

T.V.A. 
9% 

VALOARE 
CU TVA 9% 

DATA 
EXPIRARE 

1 acadele  500,00 0,26 127,5 13-Aug-15 

2 acadele citrus 1.125,00 0,43 478,125 14-Aug-15 

3 acadele masinuta 300,00 0,26 76,5 11-Sep-15 

4 acadele pocnitoare 144,00 0,77 110,16 25-Oct-15 

5 acadele tatoo 440,00 0,77 336,6 8-Oct-15 

6 africana 282,00 1,87 527,34 15-Aug-15 

7 alcool sanitar 139 4,2 583,8   

8 always mare 29 20,2 585,8   

9 always mic 72 10,7 770,4   

10 always plic 1600 0,7 1.120,00   

11 ananas 247,00 3,66 902,785 10-Sep-15 



 

 
 

12 ardei iuti  123,00 2,55 313,65 12-Nov-15 

13 arpacas 52,00 1,87 97,24 22-Aug-15 

14 baton linker 72,00 0,77 55,08 30-Aug-15 

15 baton moreno 360,00 0,34 122,4 15-Aug-15 

16 baton paradise 408,00 0,34 138,72 22-Aug-15 

17 baton roxy 120,00 0,34 40,8 18-Oct-15 

18 becuri  4260 0,7 2.982,00   

19 bianco 54,00 0,68 36,72 24-Aug-15 

20 bicarbonat sodiu dr oetker 90,00 0,77 68,85 5-Sep-15 

21 big astor 432 1,1 475,2   

22 big gillette 504 1,2 604,8   

23 biscomio 144,00 0,77 110,16 18-Dec-15 

24 biscuiti lamore 240,00 1,53 367,2 10-Aug-15 

25 biscuiti prens 216,00 1,53 330,48 11-Oct-15 

26 biscuiti velpitar 450,00 4,76 2142 9-Sep-15 

27 boia vrac 2,00 11,73 23,46 22-Oct-15 

28 bors magic 90,00 2,13 191,25 30-Oct-15 

29 brichete 700 0,8 560   

30 bureti sarma mari 24 0,7 16,8   

31 bureti sarma mici 228 0,3 68,4   

32 bureti vase 980 0,3 294   

33 cacao cutie 20,00 1,53 30,6 11-Oct-15 

34 cacao vrac 15,00 21,51 322,575 12-Oct-15 

35 cafea fort 96,00 2,38 228,48 22-Oct-15 

36 cafea fortuna 240,00 2,47 591,6 11-Sep-15 

37 cafea jacobs 100 128,00 4,76 609,28 14-Aug-15 

38 cafea nova brazilia 112,00 2,55 285,6 28-Aug-15 

39 caramele ixir 20,00 8,42 168,3 15-Oct-15 

40 carnaciori fasole 230,00 2,81 645,15 22-Dec-15 

41 carne porc merve 306,00 3,66 1118,43 12-Sep-15 

42 carne vita zena 145,00 3,66 529,975 17-Oct-15 

43 caste tayas 4,00 57,72 230,86 22-Oct-15 

44 castraveti  663,00 3,66 2423,265 26-Sep-15 

45 castraveti cornison 73,00 4,00 291,635 6-Sep-15 

46 chibrite  19 92 1.748,00   

47 ciocolata calda 54,00 5,27 284,58 16-Aug-15 

48 ciocolata menaj 164,00 8,33 1366,12 15-Aug-15 

49 ciuperci intregi borcan 247,00 3,32 818,805 12-Oct-15 

50 ciuperci intregi cutie 232,00 3,32 769,08 11-Oct-15 

51 ciuperci taiate borcan 152,00 2,72 413,44 22-Nov-15 



 

 
 

52 ciuperci taiate cutie  602,00 3,06 1842,12 12-Aug-15 

53 cocos plic 240,00 1,79 428,4 17-Oct-15 

54 compot cirese 13,00 3,91 50,83 22-Nov-15 

55 compot struguri 120,00 4,42 530,4 28-Aug-15 

56 compot visine 42,00 3,91 164,22 10-Nov-15 

57 compot visine f samb 4,00 3,91 15,64 15-Dec-15 

58 costita fasole 198,00 2,81 555,39 22-Dec-15 

59 crema ciocolata 5,00 4,42 22,1 15-Aug-15 

60 crema sitil  396 1,7 673,2   

61 damla bol 8,00 10,29 82,28 7-Oct-15 

62 delicat gaina 150,00 1,96 293,25 28-Sep-15 

63 delicat legume 300,00 1,79 535,5 24-Sep-15 

64 detergent de vase 1l 18 2 36   

65 domestos 17 6,3 107,1   

66 double up cake 384,00 0,77 293,76 18-Oct-15 

67 drajeu creion 1.920,00 0,26 489,6 22-Oct-15 

68 drajeu galeata 2kg 54,00 10,80 582,93 25-Oct-15 

69 drajeu os 17,00 14,20 241,315 12-Dec-15 

70 drops lapte  52,00 7,65 397,8 28-Aug-15 

71 eugenia pachet 960,00 0,26 244,8 22-Sep-15 

72 faina pambac 150,00 2,30 344,25 11-Aug-15 

73 fairy 500 276 4,2 1.159,20   

74 fasole alba 720 305,00 2,98 907,375 22-Aug-15 

75 fasole uscata 196,00 5,78 1132,88 22-Oct-15 

76 flit  60 8,6 516   

77 foi napolitane 126,00 2,55 321,3 16-Aug-15 

78 gelatina dr oetker 245,00 1,28 312,375 12-Oct-15 

79 gem borcan 1.343,00 2,81 3767,115 23-Sep-15 

80 gem galeata 100,00 5,36 535,5 22-Sep-15 

81 ghiveci 484,00 2,72 1316,48 5-Nov-15 

82 gogosari 634,00 4,34 2748,39 1-Oct-15 

83 grivas mare 210,00 1,19 249,9 12-Aug-15 

84 guma bay balon 14,00 7,74 108,29 27-Aug-15 

85 guma bebeto 432,00 0,77 330,48 17-Aug-15 

86 guma bile 12,00 11,73 140,76 22-Aug-15 

87 guma pocnitoare 1.900,00 0,34 646 10-Sep-15 

88 guma power gum 17,00 7,06 119,935 15-Sep-15 

89 guma tatoo 504,00 0,77 385,56 15-Sep-15 

90 halva  110,00 10,80 1187,45 11-Sep-15 

91 hartie igienica 576 0,3 172,8   



 

 
 

92 jacobs 3 in 1 92,00 11,90 1094,8 18-Oct-15 

93 kap cake fructe 96,00 0,77 73,44 23-Aug-15 

94 killtox 57 9 513   

95 lady bird 384,00 0,43 163,2 22-Sep-15 

96 lame astor 800 0,6 480   

97 lame gillette 100 0,6 60   

98 lenor 2l 24 14,3 343,2   

99 macrou 425 25,00 5,27 131,75 15-Dec-15 

100 madeline 39,00 2,47 96,135 15-Aug-15 

101 malai enache  3,00 2,72 8,16 15-Sep-15 

102 maline 160 180 2.5 382,50 12,24 4681,8 24-Aug-15 

103 marmaleda 2.25 252,00 5,36 1349,46 10-Aug-15 

104 marmelada galetusa 138,00 5,36 738,99 13-Sep-15 

105 masline 100 120 3.5 7,00 13,69 95,795 26-Sep-15 

106 masline 121 140 1 1,00 14,20 14,195 11-Sep-15 

107 masline 121 140 2.5 175,00 14,20 2484,125 14-Oct-15 

108 masline 140 160 2.5 260,00 13,18 3425,5 12-Aug-15 

109 masline 140 160 3.5 185,50 12,24 2270,52 21-Oct-15 

110 masline 180 200 3.5 154,00 11,22 1727,88 9-Sep-15 

111 masline 2kg 74,00 8,33 616,42 11-Oct-15 

112 masline 70 90 2.5 152,50 16,15 2462,875 15-Aug-15 

113 masline fara samburi mari 22,00 16,41 360,91 26-Oct-15 

114 masline fara samburi mari 230,00 14,03 3225,75 12-Aug-15 

115 masline kalamata 1 390,00 17,60 6862,05 10-Sep-15 

116 masline kalamata 2 26,00 14,20 369,07 15-Sep-15 

117 masline kalamata 8kg 136,00 14,71 1999,88 8-Oct-15 

118 masline sele 40,50 12,24 495,72 23-Oct-15 

119 masline uslu 165,00 12,24 2019,6 14-Sep-15 

120 masline verzi 36,00 12,24 440,64 12-Aug-15 

121 masline verzi gogosari 45,00 16,15 726,75 12-Aug-15 

122 mazare borcan 275,00 3,23 888,25 4-Oct-15 

123 mazare cutie 800 1.133,00 2,21 2503,93 15-Oct-15 

124 mustar borcan 177,00 1,19 210,63 10-Aug-15 

125 napolitane latino 100,00 0,77 76,5 9-Aug-15 

126 napolitane roxy 192,00 0,77 146,88 12-Sep-15 

127 napolitane vrac 42,00 5,70 239,19 22-Aug-15 

128 nefis 3kg 33,00 8,84 291,72 27-Sep-15 

129 nefis ursulet  90,00 6,04 543,15 10-Aug-15 

130 nefis ursulet cioc 23,20 10,80 250,444 15-Sep-15 

131 nero 162,00 0,68 110,16 21-Aug-15 



 

 
 

132 olimpia mare 24 280,00 5,10 1428 16-Oct-15 

133 olimpia mic 24 366,00 3,40 1244,4 22-Sep-15 

134 orez deroni 1.313,00 6,04 7923,955 30-Aug-15 

135 orez scoti bob lung 100,00 4,68 467,5 22-Sep-15 

136 orez scoti bob rotund 60,00 4,34 260,1 20-Sep-15 

137 orez scoti rizi miling 100,00 2,72 272 22-Oct-15 

138 otet de mere cu miere 168,00 1,62 271,32 17-Oct-15 

139 otet karla 372,00 2,04 758,88 25-Aug-15 

140 pahare uf 53 3,7 196,1   

141 pampers 32 81,7 2.614,40   

142 paste forme 53,00 3,66 193,715 15-Nov-15 

143 pate 100g 298,00 1,87 557,26 26-Aug-15 

144 pate bucegi 100 342,00 1,96 668,61 14-Oct-15 

145 pate bucegi 200 252,00 3,06 771,12 22-Oct-15 

146 pate bucegi 300 37,00 3,83 141,525 23-Sep-15 

147 pate mandy 100 342,00 2,04 697,68 14-Oct-15 

148 pate mandy 200 684,00 3,15 2151,18 15-Aug-15 

149 pate sadu 100 310,00 1,70 527 15-Oct-15 

150 pate sadu 200 288,00 2,64 758,88 8-Oct-15 

151 pate sadu 300 36,00 3,40 122,4 22-Sep-15 

152 picant fix 50,00 1,79 89,25 12-Aug-15 

153 picnic 320,00 0,43 136 14-Aug-15 

154 piper boabe plic 1.240,00 1,45 1791,8 22-Oct-15 

155 piper macinat plic 140,00 1,45 202,3 28-Dec-15 

156 piper macinat vrac 5,00 41,57 207,825 15-Nov-15 

157 popcorn plic boro 70,00 0,68 47,6 8-Sep-15 

158 popcorn plic deroni 140,00 1,36 190,4 8-Oct-15 

159 porumb boabe 64,00 2,81 179,52 4-Sep-15 

160 povi malow 264,00 0,51 134,64 14-Aug-15 

161 praf copt dr oetker 480,00 0,34 163,2 8-Oct-15 

162 prajitura paradise 120,00 0,68 81,6 14-Aug-15 

163 primtox 480 4 1.920,00   

164 pur vase 142 3,3 468,6   

165 rahat 190,00 4,93 936,7 26-Sep-15 

166 role 0.5 18 3,2 57,6   

167 role 1kg 30 4,8 144   

168 role 2kg 59 6,3 371,7   

169 role bucatarie 312 2,1 655,2   

170 role fructe 85 15,5 1.317,50   

171 rosii bulion 371,00 2,72 1009,12 28-Oct-15 



 

 
 

172 rosii decojite 400 151,00 2,04 308,04 24-Oct-15 

173 sampon 0.5l 128 1,4 179,2   

174 sampon 1l 35 2 70   

175 sardine 200 288,00 2,89 832,32 15-Nov-15 

176 sare lamaie 500,00 0,34 170 14-Oct-15 

177 sare mare 225,00 0,68 153 15-Aug-15 

178 scobitori mari 744 0,6 446,4   

179 scoci lat 72 2,3 165,6   

180 secret gaina 200 144,00 5,36 771,12 22-Aug-15 

181 secret gaina 75 60,00 2,13 127,5 16-Aug-15 

182 secret legume 200 180,00 4,76 856,8 13-Nov-15 

183 secret legume 75 240,00 1,96 469,2 26-Sep-15 

184 seminte grivas mic 250,00 0,60 148,75 11-Aug-15 

185 seminte negre 24,00 5,87 140,76 11-Aug-15 

186 seminte solei 650,00 0,77 497,25 8-Sep-15 

187 servetele masa 50 1,3 65   

188 servetele nazale 4120 0,2 824   

189 servetele umede 140 1,9 266   

190 servetele umede capac 96 3,2 307,2   

191 soia granule plic 240,00 1,19 285,6 22-Aug-15 

192 soia snitel plic 420,00 1,45 606,9 14-Oct-15 

193 soia snitel vrac 12,00 10,29 123,42 11-Sep-15 

194 stafide aurii 10,00 16,15 161,5 11-Oct-15 

195 stafide plic 385,00 1,96 752,675 11-Oct-15 

196 super glue chemer 144 0,3 43,2   

197 super glue jip 84 1 84   

198 tecuci mare 110,00 4,08 448,8 15-Sep-15 

199 tocana legume 532,00 2,04 1085,28 18-Sep-15 

200 tomate 1l 29,00 4,42 128,18 15-Dec-15 

201 tomate 70g 220,00 0,51 112,2 15-Nov-15 

202 tomate amata 167,00 5,36 894,285 7-Sep-15 

203 tomate bitar 168,00 5,27 885,36 5-Sep-15 

204 tomate defne 24 165,00 6,38 1051,875 15-Nov-15 

205 tomate edimar 359,00 5,61 2013,99 12-Oct-15 

206 tomate miran 224,00 5,02 1123,36 22-Oct-15 

207 tomate sedef 1.091,00 5,36 5842,305 22-Sep-15 

208 tomate tadin 155,00 7,65 1185,75 22-Oct-15 

209 tomate tadin mic 23,00 4,51 103,615 22-Sep-15 

210 tomate tecuci mic 804,00 2,47 1981,86 8-Sep-15 

211 ulei 1l 88,00 3,91 344,08 22-Dec-15 



 

 
 

212 vata mare 15 2,1 31,5   

213 vata mica 189 0,7 132,3   

214 zacusca  592,00 2,81 1660,56 22-Sep-15 

215 zahar dr oetker 1.800,00 0,34 612 22-Aug-15 

216 zarzavar ciorbe 964,00 2,72 2622,08 22-Oct-15 

  total     159.360,53   
 


