
 
 
 2724/19.11.2020                             APROBAT ,  

PRESEDINTE,  

SECULICI GHEORGHE  

 

 

           CAIET DE SARCINI 

PROIECT: 

„Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creșterii ocupării forței de muncă în județele 

Arad și Békés”, Cod eMS: ROHU406. 
 
 
            Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea urmatoarelor echipamente: Vehicul utilitar 

(autoutilitară), Batator stalpi hidraulic, Aspiratoare profesionale, Nacelă si Mașină de 
măturat. Echipamentele sunt prevazute in proiect si sunt necesare pentru managementul si 

implementarea cu succes a proiectului sus mentionat. Liderul de proiect este Fundația pentru 
Dezvoltarea Întreprinderilor Békés, iar Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad 
este partener. 
         
         Scopul proiectului este de a dezvolta si moderniza servicile oferite de catre cei doi parteneri, 
precum si realizarea indicatorilor prevazuti in proiect.  
 

        Achiziționarea acestor echipamente este necesara pentru organizarea evenimentelor 
profesionale. 
         
        Descrierea, specificatiile tehnice si dotarile minime a ECHIPAMENTELOR ce urmeaza a fi 
achizitionate:  
 

1. Vehicul utilitar pentru transportul corturilor  (autoutilitară): - 1  bucata ; 
Constand din urmatoarele specificatii tehnice :  

- Versiune - AUTOSASIU CABINA SIMPLA; 

- M.M.A. - 3,5 TONE; 

- Motor – DIESEL, EURO VI, min. 2.2l; 

- Tip cutie viteza - MANUALA 6 TREPTE; 

- Formula rotilor-  4X2; 

- Punte spate- ROTI SPATE JUMELATE 3,5 TONE; 

- Ampatament -4100; 

- Tip suspensie fata- MECANICĂ CU ARC BARA DE TORSIUNE; 

- Tip suspensie spate – MECANICA; 

- Pozitie volan- PARTEA STANGA; 

- Anvelope; 

- Aer conditionat ; 

- Geamuri electrice fata; 

- Scaun sofer cu reglaj ; 



 
 

- Omologare  transport marfa; 
 
 

 
ATENTIE: adaptare CAROSARE PRELATA: Dimensiuni  L5m,l 2.2 m, h2.3 m. 
                                                             -Prelata culisabila pe partea dreapta. 
      -Lift – capacitate ridicare 700kg min. 
                                                             -Omologare inclusa. 
 

2. Batator stâlpi hidraulic pentru fixarea stâlpilor de cort: 1 bucata  
Constand din urmatoarele specificatii tehnice: 

- Motor pe benzina 

- Greutate neta: max.15 kg; 

- Cuplul minim: 1 Nm 

- Puterea minima: 0,7 kw; 
 

3. Aspiratoare profesionale de curățare pentru corturi:  2  bucati  
Constand din urmatoarele specificatii tehnice: 

- Recipient minim: 50 litri din oțel inoxidabil; 
- Puterea de aspirare: 2000 W; 
- Filtru integrat HEPA 

 
4. Nacelă pentru fixarea corturilor:  1 bucata 

Constand din urmatoarele specificatii tehnice: 

- FULL ELECTRIC ( ridicare si mobilitate ) 

- Incarcarea minima: 400kg 

- Ridicare minima: 11m 

- Dimensiune platform: 2270 x 1150mm 

- ANVELOPE “ NON MARKING “ 
 

5. Mașină de măturat pentru curățarea corturilor: 1 bucati 
Constand din urmatoarele specificatii tehnice: 

- Stocarea prafului in rezervor 
- Capacitate de colectare: min. 40l 
- Curatare uscata 

 
ATENŢIE! Nu se va menţiona marca, denumirea producătorului, firma, un brevet de 

inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea 

“sau echivalent”. 

Conditii de livrare: la sediul beneficiarului in termen  de  90  zile de la  data  semnarii contractului de 
furnizare. 
Conditii de garantie : minim 12 luni de la livrare. 
 
 



 
 
Caracteristicile tehnice prezentate sunt minimale, iar in masura in care elementele propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute, oferta va fi considerata 
neconforma. 
 
Condiţii de livrare: 
 
Termenul de livrare a echipamentelor  insotite de accesorii este de maxim 90 zile calendaristice de la 
data semnării contractului de furnizare. 
 
La livrare, produsele vor fi insotite de urmatoarele documente (fara a se limita la aceastea), după caz: 
 
• certificat de garantie; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Intocmit, 
         Matiut Radu 


