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Co-finanțat și implementat 
de Fundația Soros Moldova 

Proiectul „Centrul de (re)integrare socială - abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse” este implementat de Asociația Obștească 
„Eco-Răzeni” din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și 

implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis.    
 

CAIET DE SARCINI 
 
LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIŢIA UNUI AUTOMOBIL 
 
Cerere de oferte:    0822SOR 
 

 Data publicării anunțului:   04 august 2022; 09:00 
 Termenul limită de prezentare a dosarului: 19 august 2022; 17:00 

 
CONTEXT 
În cadrul proiectului „Centrul de (re)integrare socială - abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități 
reduse” implementat de Asociația Obștească „Eco-Răzeni” (Contract de grant nr. G15209 din 03.05.2022), 
din resursele Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii 
sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Instituția Privată 
Keystone Moldova și Institutum Virtutis Civilis (IVC), este preconizată achiziția unei unități de transport 
pentru Asociația Obștească „Eco-Răzeni”, care este responsabilă să creeze și să dezvolte un nou serviciu social 
destinat (re)integrării sociale a tinerilor din categorii defavorizate din localitățile raionului Ialoveni. 
 
În acest sens, solicităm oferte pentru: Automobil (5 locuri, cutie automată) – 1 unitate. 
 
Fondurile proiectului sus menționat sunt scutite de taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor 
vamale, accize, impozit pe venit, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, în conformitate cu 
Hotărârea de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 şi art.104 lit. c¹ din Codul Fiscal. Documentele justificative vor fi 
prezentate companiei câștigătoare la semnarea contractului. 
 
SPECIFICAȚIILE TEHNICE A UNITĂȚILOR DE TRANSPORT 
 
Unitatea de transport trebuie să fie nouă (anul producerii 2021 – 2022). 
 
Termenul de livrare a unității de transport nu va depăși 120 de zile calendaristice. 
 

Nr Articolul Specificaţii Cantitatea 

1 Automobil 

Capacitate:  
• Număr de locuri: 5 (inclusiv conducătorul auto). 

Motor:  
• Combustibil: benzină  
• Cai putere: ≥ 100 C. P. 
• capacitate cilindrică ≤ 1600 cm3 
• minim EURO 5 
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• Consumul de combustibil benzină mixt (urban/extraurban): ≤ 7 
l/100km 

Caroserie:  
• Sedan 4 uși 

Direcţie: direcţie asistată 
Cutie de viteze: automată  
Garda la sol:  ≥160 mm 
Caracteristici de siguranţă:  

• Airbag-uri faţă pentru şofer şi pasagerul din faţă  
• Centuri de siguranţă față și spate 
• ABS 
• ESP 
• Închidere centralizată 

Exterior:  
• Faruri anti ceață (minim față) 
• Oglinzi retrovizoare cu reglare din interior 
• Culoare: preferabil albă 
• Roată de rezervă 

Interior: 
• Aer condiționat 
• Volum portbagaj ≥430 l 
• Tapițerie textil 
• Geamuri acționate electric (minim față) 
• Iluminare portbagaj 
• Sistem audio (minimum radio și boxe) 

 
Garanţie: minim 2 ani sau 100,000 km 
Garanția va acoperi deservirea tehnică la reprezentanțe oficiale ale 
producătorului auto, în Republica Moldova. 
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