
       
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

                                                                                                                                       
- Specificaţii tehnice minime obligatorii –  

 

DESCRIERE GENERALĂ 

- tip auto 
autoturism, omologat RAR, fabricat în anul 2023 

- limuzina(sedan) 

- norma de poluare Euro 6 
- număr locuri 5 
- număr uși 5 
- culoare Negru metalizat 
CARACTERISTICI  DIMENSIONALE 
- lungime între 4850 – 4950 mm 
- lăţime totală (cu oglinzi) între 1900 - 2100 mm  
- înălţime de la sol între 1400 - 1500 mm  
- ampatament intre 2800 – 2950 mm 
- ecartament față între 1500 – 1600 mm 
- ecartament spate între 1500 – 1600 mm 
- garda la sol între 130 – 150 mm  
CAPACITĂŢI  
- masa proprie maxim  1950  kg 
- masa maximă admisă maxim 2350 kg 
- capacitate portbagaj minim  450 litri 
- capacitate rezervor minim 50 litri 

 
CARACTERISTICI  MOTOR TERMIC 
- tip combustibil benzină 
- capacitate cilindrică între 1900 - 2000 cc 

- putere motor minim 250 cp 
- cuplu motor  minim  300 Nm 
- emisii de CO2 WLTP între 180 - 200 g/km  

CONSUMURI DE CARBURANT conform specificaţiilor producătorului   
- mixt Maxim 10 litri/100 km 

TRANSMISIE 

- tip transmisie Tracţiune integrală 
- cutie de viteze Automata, minim 6 trepte 

ROŢI 
- anvelope vara+ iarna 
- jante din aliaj usor, min.17’’ – max.19’’ 
- roata de rezervă normala/de dimensiuni reduse(se accepta oricare din variante) 
EXTERIOR 
- oglinzi exterioare încălzite şi reglabile electric 
- geamuri laterale + lunetă cu tentă de culoare + atermice 
- geamuri laterale cu rama cromata 
- stopuri spate LED 
-faruri LED cu funcție cornering 
-instalație spălare faruri 



-proiectoare ceață cu funcție cornering 
FRÂNARE 
- frână faţă cu discuri ventilate  
- frână spate cu discuri   
- frână de parcare electrică 
- funcţie de avertizare asupra uzării plăcuţelor de frână 
SUSPENSIE 
- faţă, tip Mc Pherson 
- spate, cu brațe multi-link 
INTERIOR 
- cotieră faţă cu compartiment de depozitare  
- covoraşe față+spate din cauciuc sau mochetă 
- geamuri faţă+spate acţionate electric 
- scaune faţă plus bancheta spate încălzite 
- tapiţerie scaune şi banchetă spate din piele/alcantara, culoare negru 
-ceasuri de bord tip virtual cockpit 
SISTEME DE SIGURANŢĂ PENTRU ŞOFER ŞI PASAGERI 
- centuri de siguranţă pentru locul şoferului şi pasageri 
- tetiere reglabile pe înălţime  
- airbag-uri frontale  
- airbag-uri laterale fata+spate, airbag cortina plus airbag genunchi 
- sistem de asistenţă la pornirea în rampă 
- sistem de prevenţie în cazul detectării unui accident 
- program electronic de stabilitate 
- sistem de control al tracţiunii 
- sistem pentru evitarea blocării roţilor la frânare 
- sistem de monitorizare a presiunii în roţi 
- imobilizator electronic 
ELEMENTE DE FUNCŢIONALITATE 
- lunetă cu degivrare 
- închidere centralizată  
- sistem pornire motor fara cheie 
- computer de bord pentru afişarea parametrilor de deplasare 
- tempomat plus limitator de viteza 
- ştergătoare de parbriz cu viteză variabilă şi temporizare ajustabilă 
- sistem de asistenta la parcare față+spate ( senzori de parcare) 
ELEMENTE DE CONFORT 
- coloană direcţie reglabilă pe adâncime şi înălţime 
- volan multifuncţional îmbrăcat în piele 
- cotieră spate rabatabilă 
- radio cu comenzi pe volan si sistem de conectivitate Bluetooth + DAB  
-ecran tactil  
- pachet fumători 
- oglindă interioară cu funcţie antiorbire 
- senzori lumină  
- suport lombar scaune față 
-scaun șofer cu reglaj electric 
-senzori ploaie 
-smartlink tip wireless 
INSTALAŢIA DE AER CONDIŢIONAT 
- sistem de climatizare automat minim 2 zone 
- sistem de recirculare automat al aerului 
DOTĂRI OBLIGATORII – PACHET LEGISLATIV 
- stingător incendiu 
-  triunghi de avertizare 
- trusă de prim ajutor 
- cric + cheie roţi 
- suporţi plăcuţe număr de înmatriculare 



 
 
 
 

 
CONDIŢII DE LIVRARE, RECEPTIE si INSTRUIRE 
 
Livrarea se face la sediul achizitorului din Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucureşti. Toate 

cheltuielile de livrare (asigurare RCA, transport, încărcare/descărcare, manipulare şi livrare la sediul beneficiarului) 
sunt suportate de către furnizorul autoturismelor. 

Recepţia si livrarea vehiculelor tip limuzină, pe benzină, se va face de către furnizor la sediul Senatului 
Romaniei, acestea încheindu-se cu semnarea de către ambele părţi a unui proces verbal de predare-primire. 

In programul recepţiei autoturismelor se va verifica aspectul exterior şi interior, funcţionarea, îndeplinirea 
cerinţelor impuse prin specificaţiile tehnice etc. 

Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii contractante persoane 
specializate care să instruiască un numar de 10 persoane (personal tehnic si conducatori auto)  care vor 
administra/exploata aceste autoturisme. 

Autoturismele vor fi însoţite la livrare de următoarele documente:  
- factura fiscală pentru fiecare în parte;  
- cartea de identitate pentru fiecare autoturism cu timbrul de securizare RAR aplicat; 
- autorizaţia de circulaţie provizorie pentru o perioadă de minim 90 de zile, pentru fiecare autoturism; 

     - poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto valabilă pentru o perioadă de minim 90 de zile, pentru 
fiecare autoturism; 
     - carnetul de garanţie sau certificatul de garanţie electronic pentru fiecare autoturism; 
     - manualul de întreţinere şi exploatare pentru fiecare autoturism, in limba romana; 
    
            TERMEN DE LIVRARE 

 
Livrarea autoturismelor se va face în termen de 150 de zile de la data semnării contractului, dar nu mai 

tarziu de 01.12.2023. 
 

CONDIŢII DE GARANŢIE  
 
Termenul de garanţie pentru autoturisme este de minim 4 ani, in limita unui parcurs total de minim 

120.000 de kilometri, incepand de la data livrarii. 
Pentru vicii ascunse, furnizorul răspunde pe întreaga durată normală de funcţionare, conform legislaţiei în 

vigoare. 
Furnizorul are obligaţia să asigure contra cost, consumabile şi piese de schimb de origine în perioada de 

garanţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Furnizorul se obligă să asigure şi să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea produselor reclamate defecte 

în cadrul termenului de garanţie (ca urmare a unei defecţiuni ce face obiectul garanţiei, defecţiune pentru care nu 
există soluţie tehnică de reparaţie), precum şi cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, 
ambalare şi transport aferente. 

Furnizorul se obligă să înlocuiască produsul constatat defect cu unul similar sau superior din punct de 
vedere tehnic (ca urmare a unei defecţiuni ce face obiectul garanţiei, defecţiune pentru care nu există soluţie tehnică 
de reparaţie), în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la primirea notificării de la achizitor, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor. 

Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure şi permanente cu timp de răspuns la sesizare (făcută telefonic 
sau în scris la sediul furnizorului) în maxim 48 ore, iar remedierea se va executa în max. 10 zile de la încheierea 
procesului verbal de constatare in unitatea service a furnizorului autorizata de catre producator, a defectului 
semnalat sau înlocuirea produsului în timpul reparaţiei pe perioada garanţiei, sau într-un termen agreat de ambele 
părţi în funcţie de complexitatea defecţiunii. 

În situaţia în care oferta nu îndeplineşte una sau mai multe din cerinţele menţionate, aceasta este considerată 
neconformă.    

 
  

 



DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA PLĂŢII : 
 
- factura fiscală în original; 
- cartea de identitate a autoturismului; 
- procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă semnat de ambele părţi. 
Plata se face prin ordin de plată, în termen de max. 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului 

document pe baza căruia se va face plata. Factura fiscala se va emite prin sistemul national privind factura 
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021. 

 


	DESCRIERE GENERALĂ
	- tip auto
	CONSUMURI DE CARBURANT conform specificaţiilor producătorului  
	TRANSMISIE
	ROŢI

