
Caiet de sarcini 

LP: “ACHIZIȚIONAREA UNUI TRACTOR ȘI A UTILAJULUI COMUNAL 

COMPATIBIL LUI ÎN CADRUL PROIECTULUI ECONOMIC CU NR. 

872111667927” 

Nr Produs / sistem Descriere tehnică 

1.  Tractor 

1. Caracteristici tehnice: 

1.1. Prezentare exterioară:  
    - Caroserie cu 2 uși  

 - Lungime -3,84 m 

 - Lățime - 1,97 m 

 - Înalțime - 2.78 m 

 - Greutatea , kg   (între) 3500-3800 

1.2. Motorizare  

 - Putere motor între 80-100 CP  

 - Nr. cilindri-4  

 - Cilindri(volum), litri(între)-4,5-5 

 - Combustibil: motorina  

1.3. Trasmisia  

     - Cutia de viteză- Mecanică, cu reductor de 

coborîre 

    - Nr. trasmisiilor – 18/4 

    - APP spate, rotire/min- (între)500,550&900,1200 

1.4. Sistemul hidraulic de suspendare 

spate 
-  Debitul pompei, l.min (între)43-47 

-  Capacitate de ridicare, kg (între)3000-3500 

    -  Presiunea maximă, bar (între)180-220 

1.5. Anul  fabricație: 2018;  

1.6.Garantie și service 
    - Garanție minimă-1an sau 1000 moto/ore 

1.7. Consumuri maxime acceptate:  
- Mixt – 6.5-8.5 litri  

a) Furnizorul trebuie sa facă dovada ca deține sau   

are contract de colaborare cu un service  

 autorizat pentru efectuarea reviziilor in        

garanție, in raza autorității contractante;  

b) Tractorul va îndeplini normele prevăzute în 

legislația națională în vigoare care  

reglementează înscrierea și circulația unităților de 

transport;  

c) Tractorul va fi livrat împreuna cu manuale 

complete de utilizare și exploatare, cărți  

de servivice și întreținere, toate in limba romana și 

rusă;  

d) Tractorul va fi asamblat și compatibil cu 

utilajele jos menționate. 

2.  
Lamă frontală (pentru 

deszăpezire) 

2. Caracteristici tehnice: 

2.1.Lățimea de lucru 

- la poziționarea normală a lamei – 2,5 m 

    -la instalare unghiului de atac a lamei 30º- 

2,15 m 



Nr Produs / sistem Descriere tehnică 

    -Productivitatea  m
2 

/oră- 23400 

-Viteza de  lucru km/oră-12,9 

-Înălțimea maximă a stratului de zăpadă minim-500 

mm 

Greutatea kg- 370-380 

2.2.Garantie și service 
    - Garanție minimă-1an 

     Compatibil cu tractorul  prezentat de ofertant 

3.  
Remorcă basculantă pentru 

tractor 

3. Caracteristici tehnice: 

3.1. Dimensiunile de gabarit 
     -Lungimea- 5,64 m 

     -Lățimea-2,38m 

     -Înălțimea -1,92m  

3.2. Volumul remorcii  
     -Volumul remorcii -5,65m

3
   

     -Înălțimea încărcabilă a platformei -1,3m  

     -Ecartamentul -1,8m  

3.3. Sistem de basculare 
      -Mecanism de răsturnare- hidraulic  cu conectare 

de la tractor 

      -Presiunea de lucru MPa(kg/cm
2 

)- 15(150)-

20(200) 

      -Descărcare remorci – în trei direcți, 45-50 grade 

      -Sistemul de frînare – pneumatic, cu un singur 

contur 

      -Sistemul electric-12 V cu alimentare de la tractor 

      -Anvelopele- 9.00-16. 

3.4. Garantie și service 
    - Garanție minimă-1an  

     Compatibilă cu tractorul  prezentat de ofertant 

4.  
Remorcă pentru distribuirea 

materialului antiderapant 

5.Caracteristici tehnice: 
- Capacitatea rezervorului m

3
-(între) 0,8-1,0 

- Masa-(între)800-900 kg 

- Distanța de împrăștiere -2..3m 

- Dimensiuni de gabarit:lungime/ lățime/înălțime-

3,4x1,5x2,15m 

Compatibilă cu tractorul  prezentat de ofertant 

 


