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  Anexa la Norme 

 
NOMENCLATOR UTILAJE, ECHIPAMENTE, INSTALATII 
 
 

Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

1 Utilaje și instalații pentru foraj  

1.1 Utilaje și instalații pentru foraj Serie sasiu1 

1.2 Instalații coloane forate  

2 Mașini și utilaje pentru construcții  

2.1 Mașini pentru construcții  

2.2 Utilaje pentru construcții  

2.3 Stații de asfalt  

2.4 Finisor asfalt  

2.5 Repartizator asfalt  

2.6 Compactor asfalt  

2.7 Alte mașini și utilaje pentru construcții  

3 Mașini și utilaje pentru săparea și pregătirea 
terenului.  

 

3.1 Screpere  

3.2 Gredere  

3.3 Autogredere  

3.4 Buldozere  

3.5 Buldoexcavatoare  

3.6 Săpătoare de șanțuri  

3.7 Săpătoare de gropi și scarificatoare  

3.8 Excavatoare  

 
1 Acesta este doar un exemplu. Coloana trebuie completata cu un singur tip de identificator din cele 
propuse (sau altele propuse care pot furniza un tip de identificator unic) mai jos: 

• număr de identificare dat producător 
• serie șasiu  
• serie carte de identitate 
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Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

3.9 Alte Mașini și utilaje pentru săparea terenului  

3.10 Încărcătoare frontale cu cupă  

3.11 Alte Mașini și utilaje pentru pregătirea terenului  

4 Mașini și utilaje pentru lucrări de fundații, 
lucrări în stâncă și pentru lucrări de tuneluri 

 

4.1 Mașini și utilaje pentru lucrări de fundații  

4.2 Mașini și utilaje pentru lucrări în stâncă  

4.3 Mașini și utilaje pentru tuneluri  

4.4 Instalații de forat la secțiune plină  

4.5 Berbeci mecanici  

4.6 Extractoare de piloți  

4.7 Utilaje pentru executarea lucrărilor sub apă  

4.8 Mașini de forat piloți  

4.9 Mașini de turnat piloți  

4.10 Mașină de forat tuneluri (Tunnel Boring Machine)  

4.11 Instalații de forat cu umbrelă de țevi în tuneluri  

5 Mașini, utilaje și instalații pentru prepararea, 
transportul și punerea în operă a betonului 
și/sau a mortarului 

 

5.1 Mașini, utilaje și instalații pentru prepararea 
betonului și/sau a mortarului 

 

5.2 Mașini, utilaje și instalații pentru transportul 
betonului și/sau a mortarului 

 

5.3 Mașini, utilaje și instalații pentru punerea în operă 
a betonului și/sau a mortarului 

 

5.4 Betoniere și/sau malaxoare  

5.5 Autobetoniere  

5.6 Pompe și/sau autopompe de beton  

5.7 Centrale de beton  

5.8 Stații de beton  
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Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

6 Mașini, utilaje și instalații pentru construcții și 
reparații de drumuri 

 

6.1 Mașini, utilaje și instalații pentru construcții și 
reparații de drumuri 

 

6.2 Compactoare tractate  

6.3 Compactoare autopropulsate vibratoare și/sau 
mixte 

 

6.4 Compactoare terasamente  

6.5 Mașini de tăiat asfalt  

6.6 Plăci vibratoare   

6.7 Maiuri mecanice  

7 Mașini, utilaje și instalații pentru construcții și 
reparații de căi ferate. 

 

7.1 Mașini, utilaje și instalații pentru construcții și 
reparații de căi ferate 

 

7.2 Ciocane de burat prin vibrare  

7.3 Mașini de burat  

7.4 Utilaje pentru îndreptat și îndoit șine  

7.5 Mașini pentru montarea și sudarea șinei  

7.6 Mașini pentru pozarea căii  

7.7 Utilaje de măsurat și verificat cale  

7.8 Mașini de rectificat rosturi  

8 Mașini pentru executarea armăturilor pentru 
beton. 

 

9 Mașini și utilaje pentru lucrări de conducte 
magistrale și linii de transport electrice. 

 

9.1 Mașini și utilaje pentru lucrări de conducte 
magistrale 

 

9.2 Mașini și utilaje pentru lucrări de linii de transport 
electrice 

 

10 Mașini, utilaje și instalații pentru transport 
feroviar 
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Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

10.1 Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța 
liniilor 

 

10.2 Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța 
locomotivelor 

 

10.3 Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța 
vagoanelor 

 

10.4 Alte mașini, utilaje și instalații pentru transportul 
feroviar 

 

11 Mașini, utilaje și instalații specializate de 
confecționat autovehicule, tractoare, 
locomotive, vagoane 

 

12 Instalații speciale pentru transport feroviar 
pentru siguranța circulației  

 

12.1 Instalații speciale pentru transport feroviar pentru 
siguranța circulației și mărirea capacității de 
exploatare în stații, triaje și linii curente CF 

 

12.2 Instalații pentru controlul poziției macazurilor  

12.3 Instalații de comandă centralizată a circulației  

12.4 Instalații de semnalizare automată a liniilor  

12.5 Instalații de telecomunicații pentru căi ferate  

13 Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța 
mijloacelor de transport rutier. 

 

14 Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța, 
întreținerea și repararea navelor, întreținerea 
căilor navigabile și a lacurilor 

 

14.1 Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța, 
întreținerea și repararea navelor 

 

14.2 Mașini, utilaje și instalații pentru întreținerea 
căilor navigabile 

 

14.3 Mașini, utilaje și instalații pentru întreținerea 
lacurilor 

 

14.4 Bărci  

14.5 Pontoane maritime  

14.6 Pontoane fluviale  
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Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

14.7 Docuri plutitoare și/sau uscate  

14.8 Uzine electrice plutitoare  

14.9 Nave pentru stins incendii  

14.10 Dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri 
fluviale 

 

15 Mașini, utilaje și instalații specializate pentru 
construcția de nave 

 

16 Platforme plutitoare de lucru; platforme 
plutitoare mobile. 

 

16.1 Platforme plutitoare de lucru  

16.2 platforme plutitoare mobile  

17 Mașini, utilaje și instalații pentru exploatarea, 
mentenanța, protecția și servirea aeronavelor și 
a traficului aerian. 

 

17.1 Mașini, utilaje și instalații pentru exploatarea 
aeronavelor și a traficului aerian 

 

17.2 Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța 
aeronavelor și a traficului aerian 

 

17.3 Mașini, utilaje și instalații pentru protecția 
aeronavelor și a traficului aerian 

 

17.4 Mașini, utilaje și instalații pentru servirea 
aeronavelor și a traficului aerian 

 

18 Aparate, instalații, utilaje, accesorii de 
laborator 

 

19 Mijloace de transport feroviare  

19.1 Locomotive de ecartament normal  

19.2 Locotractoare de ecartament normal  

19.3 Automotoare de ecartament normal  

19.4 Vagoane de marfă de ecartament normal  

19.5 Vagoane de călători de ecartament normal  

19.6 Locomotive de ecartament îngust sau larg  

19.7 Locotractoare de ecartament îngust sau larg  
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Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

19.8 Automotoare de ecartament îngust sau larg  

19.9 Vagoane de marfă de ecartament îngust  

19.10 Vagoane de călători de ecartament îngust  

19.11 Locomotive pentru transport minier  

19.12 Locotractoare pentru transport minier  

19.13 Vagonete de ecartament îngust, pentru transport 
minier subteran 

 

19.14 Patruciclete pe linie  

19.15 Triciclete pe linie  

19.16 Vagonete de ecartament normal sau îngust  

19.17 Alte mijloace de transport feroviare  

20 Mijloace de transport auto pentru persoane  

20.1 Autoturisme  

20.2 Microbuze  

20.3 Autobuze  

21 Mijloace de transport auto pentru mărfuri  

21.1 Autobasculante  

21.2 Autocamioane  

21.3 Autocamionete   

21.4 Autofurgonete  

21.5 Autofurgoane  

21.6 Autodube  

21.7 Autocamioane cu platformă basculantă   

21.8 Dumpere  

21.9 Autocisterne  

21.10 Autoizoterme  

21.11 Autofrigorifere  

21.12 Autotractoare  

21.13 Autotractoare cu șa  
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Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

21.14 Tractoare pe roți  

21.15 Tractoare pe șenile  

21.16 Remorci cu platformă fixă  

21.17 Remorci cu platformă basculantă  

21.18 Remorci monoaxe  

21.19 Semiremorci auto  

21.20 Remorci pentru cisterne, izoterme, frigorifice  

21.21 Remorci și semiremorci auto cu destinație 
specifică. 

 

21.22 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini 
grele (trailere). 

 

21.23 Alte mijloace de transport auto pentru mărfuri  

22 Mijloace de transport naval  

22.1 Nave maritime de călători de cursă lungă  

22.2 Nave maritime de călători costiere  

22.3 Nave maritime mixte de călători și mărfuri  

22.4 Nave maritime pentru mărfuri de masă în vrac 
(mineraliere) 

 

22.5 Nave maritime pentru produse petroliere 
(petroliere) 

 

22.6 Remorchere maritime de linie pentru transport  

22.7 Nave maritime tehnice și speciale  

22.8 Remorchere maritime portuare  

22.9 Nave maritime depozit  

22.10 Tancuri, Tancuri de buncheraj, de apă potabilă, 
mixte 

 

22.11 Iahturi maritime  

22.12 Nave fluviale pentru transport de călători  

22.13 Nave fluviale cu propulsie, pentru transport de 
mărfuri diferite 
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Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

22.14 Bacuri, mahoane și barcaze fluviale pentru mărfuri 
uscate 

 

22.15 Ceamuri fluviale   

22.16 Bacuri, mahoane și viviere fluviale pentru 
producție și transportat pește 

 

22.17 Pontoane de leasă, cu două flotoare metalice și 
platformă din lemn 

 

22.18 Nave fluviale de trecere:  

22.18.1 Bacuri de trecere fluviale, cu sau fără propulsie, 
pentru vehicule și călători 

 

22.18.2 Poduri plutitoare fluviale, pe cablu  

22.19 Nave fluviale tehnice și speciale auxiliare și de 
servitute 

 

22.20 Nave fluviale, iahturi și șalupe de agrement.  

22.21 Doc plutitor  

22.22 Șalupe maritime   

22.23 Șlepuri  

22.24 Platine  

22.25 Remorchere și împingătoare fluviale cu elice  

22.26 Barje  

22.27 Pilotine maritime.  

22.28 Alte mijloace de transport naval  

23 Mijloace de transport aerian  

23.1 Avioane pentru transport de călători  

23.2 Avioane pentru transport de mărfuri   

23.3 Avioane pentru transport mixte  

23.4 Avioane pentru destinație specială(împrăștierea 
îngrășămintelor chimice, insectofungicidelor la 
lucrări agrosilvice, sanitare) 

 

23.5 Elicoptere pentru transport de călători  

23.6 Elicoptere pentru transport de mărfuri  
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Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

23.7 Elicoptere cu destinație specială (împrăștierea 
îngrășămintelor, montaj, etc). 

 

23.8 Alte mijloace de transport aerian  

24 Mijloace specifice pentru transportul urban de 
călători 

 

24.1 Mijloace de transport electric urban pe șine.  

24.2 Mijloace de transport electric urban, pe pneuri 
(troleibuze). 

 

25 Utilaje și instalații de transportat și ridicat  

25.1 Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc).  

25.2 Macarale diverse   

25.3 Macarale plutitoare  

25.4 Macarale feroviare  

25.5 Macarale transcontainer  

25.6 Macarale rotitoare  

25.7 Macarale rulante cu platformă   

25.8 Macarale mobile pe pneuri și șenile  

25.9 Automacarale  

25.10 Poduri rulante  

25.11 Macarale turn  

25.12 Macarale rotiroare staționare, fixe, cu coloană  

25.13 Alte utilaje și instalații de transportat și ridicat  

25.14 Transportoare cu bandă și plăci; cu lanț (cablu), cu 
ghiare, cu role, suspendate și cu lanțuri de 
tracțiune, portante 

 

25.15 Transportare cu cupe   

25.16 Transportoare cu bandă mobile  

25.17 Transportoare elicoidale și cu raclete  

25.18 Transportoare și instalații de transport pneumatic  

25.19 Instalații de transport hidraulic  
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Nr. Crt. Denumire categorie/subcategorie Tip identificator 

25.20 Încărcătoare  

25.21 Împingătoare  

25.22 Basculatoare  

26 Plăci turnante pentru întoarcerea 
locomotivelor. 

 

27 Electrostivuitoare  

28 Motostivuitoare  

29 Mașini, utilaje și instalații pentru siguranța 
circulației 

 

29.1 Mașini, utilaje și instalații pentru siguranța 
circulației 

 

29.2 Mașini de așternere marcaj  

29.3 Mașini pentru montare parapet  

29.4 Utilaje pentru montare indicatoare semnalizare 
verticală. 

 

29.5 Mașini, instalații pentru montare surse de iluminat  

29.6 Sonetă  

30 Mașini, utilaje și instalații pentru tratarea 
deșeurilor 

 

31 Mașini, utilaje și instalații pentru lucrări 
hidrotehnice 

 

32 Alte utilaje, echipamente, instalații  

 
 

 
 

INFORMATII MINIM NECESARE PENTRU 
INTRODUCEREA IN SEAP 

 
 

 
1. Denumirea autoritatii contractante; 
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2. Denumirea procedurii de achizitie publica; 
 
3. Categorie utilaj / echipament / instalatie (selectare din 

nomenclator); 
 
4. Denumire utilaj/echipament/instalatie (completeaza 

ofertantul); 
 
5. Model / marca (completeaza ofertantul); 
 
6. Date de identificare utilaj/echipament/instalatie: [numar de 

inmatriculare (unde este cazul)/numar de  
    identificare/ serie sasiu sau motor/ serie carte de 

identitate] - (completeaza ofertantul) 
 
7. Data ultimei revizii tehnice/inspectii tehnice privind 

functionarea utilajului/echipamentului/instalatiei -     
   (completeaza ofertantul) 
 
8. Alte informatii - (completeaza ofertantul) 
 
 

 


