
  

Anexa 2 – Referatul de necesitate 

Proiectul@ privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „AL. VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

Titlul subproiectului: Învaţă penru viitorul tău! 

Acord de grant nr. SGL/RI/64/27.06.2017 

APROB. 

Reprezentant legal 

Ing. Dohotariu Dumitru Viorel 

 

Referat de necesitate nr.148 din data 23.11.2017 

privind achiziţia de materiale sportive 2017 

 

Introducere: Achiziţii de materiale pentru activităţi extracurriculare 2017 

Descrierea obiectului contractului: Achiziţii de echipamente şi materiale sportive 

Motivația achiziției: Organizarea de activităţi sportive şi cultural artistice 

Valoarea estimată: 302 lei 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea produselor / 

lucrărilor/ serviciilor / 

Detalierea serviciilor/ 

activităților 

Cantitate / 

Durata de lucru 

(ore/ zile/ luni de 

lucru),buc 

Preț Unitar, 

lei fără TVA/ 

Rata pe oră/ 

zi/ lună 

Valoare 

totală, lei 

fără TVA 

1.  Cheltuieli pentru bunuri 

achizitionare ceas special sah 

4 42 168,00 

2.  Cheltuieli pentru bunuri 

achizitionare jocuri de sah 

4 34 134,00 

 

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferta 

În urma analizei de piață a fost identificată următoarea listă a furnizorilor/ executanților/ 

prestatorilor/ consultanților, care (conform informațiilor disponibile pe Internet sau în baza unor 

colaborări profesionale anterioare), 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.  CHESS EVENTS SRL Bd. Revolutiei nr. 29, ap. 11, Arad, Arad; 
+40.77.107.3589; office@magazinuldesah.ro ; 

http://www.magazinuldesah.ro  

0746247715 – Alin Cîmpeanu 
2.  S.C.ALCOR GRUP SRL Str.Padureni nr.10,bl 52,sc1,ap28.,sector 6, Bucuresti ; 

+40.72.153.6931, +40.74.119.9974; 
comenzi@sahmag.ro; http://www.sahmag.ro  

3.  SC NORDEX SRL Str. Plevnei 17L, Baia Sprie, Maramures; 

+40.73.392.8167; nordex@emag.ro; 

https://www.emag.ro/nordex/530/v  

4.  SC ELEARNING CHESS SRL Str. Nadeș 28, București, +40.74.459.7079,  
contact@echess.ro,  http://www.echess.ro,  

5.  CARUSEL CONSULTING S.R.L. Strada Morilor nr. 51, Bucureşti, sector 3, 

+40.72.352.3282, info@masterchess.ro, 

https://www.masterchess.ro 

 

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

inițierii procedurii de achiziție în cadrul grantului. 

 

Numele şi prenumele: prof. ROTARIU GHEORGHE 

Semnătură 
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