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Fișe informații tehnice minime necesare înscrierii în Baza de date cu prețuri de 
referință – AFIR 

 
 
 
 

1.  Tractoare 
1.   Motor – marcă, putere nominală (CP), capacitate cilindrică (nr. pistoane) 
2.   Norma de poluare 
3.   Transmisie‐ tip 
4.   Cutie de viteze – tip, viteze 
5.   Distribuitoare hidraulice – tip, nr. căi 
6.   Roți (Anvelope) – dimensiune  (Șenile) 
7.   GPS* 
8.   Frânare suplimentară* ‐ tip 
9.   Ridicător spate –tip,  categorie, capacitate 
10. Ridicător față – tip, categorie, capacitate 
11. Greutăți adiționale* – nr. kg (spate, față ) 
12. Cabină* 
13. Climatizare* ‐ tip 
14. Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: „fără GPS” 

 
 
 
 

2.  Combine 
1.  Motor – marcă, putere nominală (CP), capacitate cilindrică (nr. pistoane) 
2.  Norma de poluare 
3.  Tip combină – flux axial/normal – de specificat cultura pentru care funcționează 
4.  Volumul buncărului (litri) 
5.  GPS* 
6.  Transmisie‐tip 
7.  Cutie de viteze – tip, viteze 
8.  Roți de tracțiune (Anvelope) – dimensiune  (Șenile) 
9.  Climatizare* ‐ tip 
10. Capacitate de transfer (l/s) 
11. Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: „fără GPS” 
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3.   Încărcător  Autopropulsat 
1.  Tip acționare – motor diesel, electric 
2.   Motor – marcă, putere nominală (CP), capacitate cilindrică (nr. pistoane) 
3.   Norma de poluare 
4.   Înălțime maximă de ridicare (mm.) 
5.   Capacitate maximă de ridicare (kg.) 
6.   Transmisie ‐ tip 
7.   Cutie de viteze – tip, viteze 
8.   Roți (Anvelope) – dimensiune 
9.   Climatizare* ‐ tip 
10. Masă utilaj – nr. kg. 
11. Cabină* 
12. Tipul brațului* (fix/telescopic) plus tipul de acționare al brațului 
13. Greutăți adiționale* – nr. kg 
14. Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: „fără cabină” 

 
 
 
 
 

1.   Tip (purtat/tractat) 
4.  Semănătoare păioase 

2.   Cu/fără fertilizare* (dacă există se va specifica capacitatea buncărului de fertilizare) 
3.   Cu/fără aplicare insecto‐fungicide* (dacă există se va specifica capacitatea buncărului 

pentru insect‐fungicide) 
4.   Distribuție (mecanică/pneumatică) 
5.   Lățime de lucru (m) 
6.   Număr de rânduri/brazde 
7.   Capacitatea buncărului (litri/kg) 
8.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără fertilizare” 

 
 
 
 
 
 

1.    Tip (purtat/tractat) 
5.  Semănătoare prășitoare 

2.    Cu/fără fertilizare* (dacă există se va specifica capacitatea buncărului de fertilizare) 
3.    Cu/fără aplicare insecto‐fungicide* (dacă există se va specifica capacitatea buncărului 

pentru insect‐fungicide) 
4.    Număr de rânduri/secții 
5.    Capacitate buncăr semințe (litri) 
6.    Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: „fără fertilizare”. 
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6.  Scarificator 
1.   Lățime de lucru (m) 
2.   Număr organe de lucru  
3.   Adâncime maximă de lucru (m)  
4.   Cu/fără tăvălug* (dacă există trebuie specificat tipul tăvălugului și tipul de cuplare al 

tăvălugului) 
5.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără tăvălug” 

 
 
 

7.  Mașini de tratament fito‐sanitar (erbicidat) 
1.   Tip (purtat/tractat/autopropulsat)  ‐ În cazul celor autopropulsate se va specifica: Motor – 

marca, putere nominală (CP), capacitate cilindrica (nr. pistoane) 
2.   Lățime de lucru (m) 
3.   Capacitate rezervor  (litri/kg./dmc.) 
4.   GPS * 
5.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: „fără GPS” 

 
 
 

8.  Plug 
1.   Tip (purtat/semipurtat/tractat;  clasic/reversibil) 
2.   Număr trupițe 
3.   Cu/fără protecție trupiță* (dacă există se va specifica tipul protecției) 
4.   Lățime de lucru pe trupiță 
5.   Adâncime maximă de lucru 
6.   Cu/fără antetrupițe/cormane* 
7.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără antetrupițe/cormane” 

 
 
 
 

1.   Tip (purtat/tractat) 
2.   Lățime de lucru 
3.   Număr de discuri 

9.  Grape cu discuri 

4.   Tipul discurilor (simplu/dublu, normal/crenelat etc.) 
5.   Diametrul discurilor 
6.   Cu/fără tăvălug* (dacă există trebuie specificat tipul tăvălugului, și tipul de cuplare al 

tăvălugului) 
7.   Alte caracteristici (facultativ) 
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* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără tăvălug” 
 
 
 

10.Remorci/ Semiremorci 
1.   Capacitate utilă de transport (tone) 
2.   Număr axe/ boghiuri 
3.   Tip de basculare 
4.   Frânare – tip (mecanică/pneumatica/hidraulica) 
5.   Sistem iluminare trafic rutier* 
6.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără sistem de 
iluminare” 

 
 
 

11.Prese de balotat 
1.   Tip baloți (rotund/paralelipipedic etc.) 
2.   Dimensiunea baloților 
3.   Lățime pick‐up 
4.   Tip legare balot (sârmă, bandă balot, plasă etc.) 
5.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
 
 

12.Mașini (remorci) de împrăștiat gunoiul 
1.   Capacitate utilă (tone) 
2.   Număr axe 
3.   Tipul sistemului de împrăștiere (vertical/orizontal) 
4.   Tip acționare sistem împrăștiere 
5.   Număr de rotoare 
6.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
 

13.Mașini de împrăștiat îngrășăminte 
1.   Tip (purtat/tractat/autopropulsat)  ‐ În cazul celor autopropulsate se va specifica: Motor 

– marca, putere nominală (CP), capacitate cilindrica (nr. pistoane) 
2.   Capacitatea buncărului (litri) 
3.   Lățime de lucru (m) 
4.   Cu/fără sistem de cântărire* 
5.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără sistem de 
cântărire” 

 
14.Combinatoare 

1.   Tip (purtat/semipurtat/tractat) 
2.   Lățime de lucru (m) 
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3.   Adâncime maximă de lucru 
4.   Cu/fără tăvălug*(dacă există trebuie specificat tipul tăvălugului, și tipul de cuplare al 

tăvălugului) 
5.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără tăvălug” 

 
 
 

15.Cultivatoare/ Prășitoare 
1.   Număr de rânduri lucrate 
2.   Cu/fără fertilizare* (dacă  are trebuie specificat numărul buncărelor și capacitatea 

acestora) 
3.   Tip cadru (fix/rabatabil) 
4.   Tip acționare (mecanic/hidraulic) 
5.   Alte caracteristici (facultativ) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: „fără fertilizare” 

 

 
 
 
 
 

1.   Tip (fix/extensibil/vario etc.) 
2.   Lățime de lucru (m) 

16.Heder păioase 

3.   Modalitate transport (pe combină/cărucior) 
4.   Alte caracteristici (facultativ)  
 

 
 
 
 

1.   Tip cadru (rigid/pliabil/etc.) 
2.   Număr de rânduri 
3.   Cu/fără* tocător 

17.Heder porumb 

4.   Cu/fără* Kit de floarea‐soarelui 
5.   Modalitate transport (pe combină/cărucior) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără tocător” 

 

 
 
 

18.Header floarea‐soarelui 
1.   Tip (pe rânduri/independent) Dacă este pe rânduri trebuie specificat numărul acestora , 

dacă este independent trebuie specificata lățimea de lucru. 
2.   Tip cadru (rigid/pliabil etc.) 
3.   Cu/fără* tocător 
4.   Modalitate transport (pe combină/cărucior) 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără tocător”
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19. Cărucior transport heder  
1.   Lățime maxima heder 
2.   Număr axe (punte dublă/tandem) 

 
 

20.Remorcă tehnologică 
1.   Tip (purtat/tractat/autopropulsat)  ‐ În cazul celor autopropulsate se va specifica: 

Motor – marca, putere nominală (CP), capacitate cilindrica (nr. pistoane) 
2.   Număr axe 
3.   Capacitate/volum (mc) 
4.   Tip amestecător (vertical/orizontal) 
5.   Număr amestecătoare (melci etc.) 
6.   Cu/fără cantar* 
7.   Tip de descărcare 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără cântar” 

 
 
 

21.Încărcător frontal (atașabil) 
1.   Înălțime maximă de ridicare (mm) 
2.   Capacitate maxima de ridicare (kg) 
3.   Tip acționare (mecanic/hidraulic) 
4.   Tip organ de lucru 

 
 
 

22.  Cisternă/ Vidanjă 
1.   Tip (purtat/tractat/autopropulsat)  ‐ În cazul celor autopropulsate se va specifica: 

Motor – marca, putere nominală (CP), capacitate cilindrica (nr. pistoane) 
2.   Tip (cisternă/vidanjă) 
3.   Capacitate (litri) 
4.   Număr axe 
5.   Cu/fără pompa* (în cazul în care există trebuie specificat debitul) 
6.   Cu/fără sistem încorporare/împrăștiere în sol* 

 
* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără pompă” 

 
 
 
 

1.   Lungimea rampei (m) 
23. Instalații de irigat cu pivot 

2.   Motor*‐ in cazul in care există trebuie specificat dacă este motor diesel sau electric, 
marca și puterea nominală (CP, Kw.) 

3.   Debit pompă (litri/unitate de timp) 
4.   Mod lucru (deplasare‐operare) 
5.   Productivitate (suprafață udată/unitate de timp) 

 
* În cazul în care această opțiune nu există, se va specifica ,,fără motor” 
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24. Instalații de irigat cu sistem lateral  
1.   Lungimea rampei (m) 
2.   Tip alimentare (canal/conductă) 
3.   Cu/fără motor*‐ in cazul in care există trebuie specificat dacă este motor diesel sau 

electric,  marca și puterea nominală (CP, Kw.) 
4.   Debit pompă (litri/unitate de timp) 
5.   Mod lucru (deplasare‐operare) 
6.   Productivitate (suprafață udată/unitate de timp) 

 
* În cazul în care această opțiune nu există, se va specifica ,,fără motor” 

 
 
 

25.Tocătoare furaje 
1.   Tip (purtat/tractat/autopropulsat)  ‐ În cazul celor autopropulsate se va specifica: 

Motor – marca, putere nominală (CP), capacitate cilindrica (nr. pistoane) 
2.   Lățime de lucru (m) 
3.   Tip cadru (fix/rabatabil etc) 
4.   Tipul rotorului (orizontal/vertical) – în cazul in care este vertical se va specifica și 

numărul acestora 
5.   Tip acționare 

 
 

26. Tocătoare de baloți 
1.   Tip alimentare forță (electrică/priză putere tractor) 
2.   Capacitate/diametru cuva 
3.   Distanță împrăștiere (m) 

 
 
 
 
 

1.   Tipul tăvălugului 
2.   Lățime de lucru (m) 
3.   Bară de nivelare* 
4.   Tipul de cuplare al tăvălugului 

27.Tăvălug 

 
* În cazul în care această opțiune nu există, se va specifica ,,fără bară de nivelare” 

 

 
 

28.Tractoare forestiere 
1.   Motor  ‐  marca, putere nominală (CP), capacitate cilindrica (nr. pistoane), cuplu motor 
2.   Norma de poluare 
3.   Transmisie – tip 
4.   Cutie de viteze – tip, nr. viteze 
5.   Roți (Anvelope) – dimensiune  (Șenile) 
6.   GPS* 
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7.   Masa totală (kg.) 
8.   Tip troliu (pneumatic, hidraulic etc.) 

 
* În cazul în care această opțiune nu există, se va specifica ,,fără GPS” 

 

 
 
 

29. Buldoexcavator 
1.   Motor – marcă, putere nominală (CP), capacitate cilindrică (nr. pistoane) 
2.   Norma de poluare 
3.   Transmisie ‐ tip 
4.   Cutie de viteze – tip, viteze 
5.   Forța de rupere la excavare (kg.f.) 
6.   Adâncime de lucru (mm) 
7.   Roți (Anvelope) – dimensiune  (Șenile) 
8.   Înălțimea maximă de ridicare a cupei încărcător (mm) 
9.   Frânare suplimentară* ‐ tip 
10. Forța de rupere la cupa de încărcător (kg. F.) 
11. Braț – standard/extensibil 
12. Tip acționare braț 
13. Cupe – tip, dimensiuni 
14. GPS* 
15. Greutăți adiționale* – nr. kg (spate, față ) 
16. Cabină* 
17. Climatizare* ‐ tip 
18. Alte caracteristici (facultativ) 

* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: „fără GPS” 
 
 

NOU 30. Ambulanță/ Ambulanță veterinară 
1. Motor – marcă, putere nominală (CP), capacitate cilindrică (nr. pistoane) 
2. Norma de poluare 
3. Transmisie ‐ tip 
4. Cutie de viteze – tip, viteze 
5. Roți (Anvelope) – dimensiune 
6. Invertor ‐ putere  
7. Număr de locuri 
8. Climatizare* ‐ tip 
9. Frigider* (în cazul în care există se va specifica capacitatea) 
10. Iluminare suplimentară* 
11. Echipamente medicale incluse* (descriere) 
12. Alte caracteristici (facultativ) 
 

* În cazul în care aceste opțiuni nu există, se va specifica acest fapt. De ex: ,,fără iluminare 
suplimentară” 

 


