
Anexa 2 – Referatul de necesitate 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru universităţi 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV-CN), Facultatea de 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (FMV CN) 

Titlul subproiectului: –Junior Veterinary Summer Camp in Cluj-Napoca JRVETCAMP 

Acord de grant nr. 128 SGU/ PV/ II/ 09.05.2019 
 

APROB. 
Reprezentant legal 

Rector Prof.dr. Cornel Cătoi 

 
Referat de necesitate nr . 16449 din data  29.07.2021 

privind „Achizitia de materii prime pentru derularea proiectului 2021” -materiale/consumabile de 
laborator pentru instruire  

 
Introducere:  
În cadrul sub-proiectului ”–Junior Veterinary Summer Camp in Cluj-Napoca JRVETCAMP”, acord de 
grant nr. 128/SGU/PV/II din data de 09.05.2019, finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 
pentru ratificarea Acordului de Împrumut nr. 8481-RO (Proiectul privind învățământul secundar) 
între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în perioada 
30.08.2021 – 12.09.2021 se va derula școala de vară pentru 40 de elevi din licee din regiunile Nord 
Vest. Activitățile specifice școlii de vară includ asigurarea materialelor/consumabile de laborator 
pentru fiecare participant la activitatile scolii de vară  drept pentru care depunem prezentul referat 
de necesitate pentru achiziția de „Achizitia de materii prime pentru derularea proiectului 2021” ( 
poziția nr. 7.3. din planul de achiziții) 
Descrierea obiectului contractului: materiale/consumabile de laborator pentru 40 de elevi care vor 
participa la şcoala de vară  
 
Descrierea obiectului contractului: asigurarea unui minim de materiale/consumabile de laborator 
pentru elevii participanţi la Şcoala de vară 
 
Motivația achiziției: elevii provin din licee din zona de Nord-Vest, alte judeţe/ oraşe/ mediul rural și 
este necesară asigurarea asigurarea acestor materiale pentru demonstraţii practice, care se vor 
realiza ȋn cadrul  activităţilor prevăzute pe durata desfășurării școlii de vară – 30.08.2021-12.09.2021 
Valoarea estimată: 11102,29 lei fărăTVA 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor /bunurilor 
* 

Durata de lucru 
(ore/zile/luni de 

lucru)** 

Preț Unitar, lei 
fără TVA / Rata 
pe oră/ zi/ lună, 
lei fără TVA*** 

Valoare 
totală, lei fără 

TVA 

1 2 3 4 5 

1. Materiale/consumabile de 
laborator 

1 pachet 11102,29 11102,29 

Lista materialelor și cantitățile necesare sunt detaliate în Anexa. Specificații tehnice 
 Metoda de achiziție aplicată: achizitie la raft  (AAR) 



 
În urma analizei de piață a fost identificată următoarea listă a furnizorilor care (dispun de 

calificarea și capacitatea de a furniza bunurile/ executa lucrările/ presta serviciile vizate. 
. 

 

Nr. 
crt. 

Numele Furnizorilor/ Executanților/ 
Prestatorilor/ Consultanților 

Contact  
(adresă, tel/fax, email, site web) 

1 SC Protar Service SRL  Buzău, Loc. Buzău, str. Mărăşti, 20 C, 120218, tel. 
0744.341.631, protarbuzau@gmail.com 
 

2 SC Bio Aqua Group SRL Str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr. 39, Tg. Mureş, jud. 
Mureş, Tel: 0365-421786, 0745110534, fax 0365-
814199, e-mail: office@bioaqua.ro, http://bioaqua.ro/ 
  

3 SC Nordic Chemicals Str. Valea Seaca nr. 7A, 400227, Cluj-Napoca, 
nordic.romania@yahoo.ro 0264- 274187, 0745-258805 

 
Ca urmare a celor de mai sus, s-a întocmit prezentul referat de necesitate, în scopul inițierii 

procedurii de  achiziție  în cadrul grantului. 
 
Nume: Fiţ Nicodim Iosif 
Funcție: director grant 

Semnătură  

mailto:office@bioaqua.ro
http://bioaqua.ro/
mailto:nordic.romania@yahoo.ro

