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Raspuns solicitare clarificari Versiunea 1 / 04.12.2014 / A.Duca_RAA 

 
Nr. de înreg. 2521 I / 04.12.2014 

 
Ref. Solicitări transmise prin fax transmis în data de 03.12.2014  
 
 

RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI 
- Procedura de achiziție servicii de organizare sesiuni de management proiect prin 
achiziție directă conform Ordin MFEur nr. 1120/2013, în cadrul proiectului RO19.01 

„Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România prin creşterea controlului 
tuberculozei” - 

 
FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL, cu sediul în Str. Rodiei nr. 52, sectorul 3, 

București, telefon 021/3236868, fax 021/3232490, cod fiscal 7274690, reprezentată prin 
doamna Silvia ASANDI - Director General, în calitate de Partener în proiectul RO19.01 
„Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România prin creşterea controlului 
tuberculozei”, 

Referitor la solicitare de clarificări transmisă prin fax în data de 03.12.2014 înregistrat 
la RAA sub nr. 2520 E / 03.12.2014 ora 11:48, facem următoarele precizări: 
 
1. Referitor la solicitarea: 
”Vă rugăm să clarificați la categoria tipărire materiale de suport pentru particpanți dacă 
cantitățile de mai jos corecte 
Pix: 20 de bucăți x 4 sesiuni = 80 pixuri 
Mapă: 20 de bucăți x 4 sesiuni = 80 mape 
Materiale de curs: 50 coli A4 (cantitate totală aferentă tuturor sesiunilor).” 
Răspuns: 
Conform Caietului de sarcini paragraful ”B. Cerinţe minimale pentru operatorii economici” 
pct. d. Tipărire materiale de suport pentru participanți se menționează:  
” Se solicită asigurarea serviciilor de tipărire pentru:  

- Pix: 20 bucăți pentru toate cele 4 sesiuni, albe, corp de plastic, mina albastra. 
Pixurile vor fi furnizate de catre ofertanti.  

- Mapă: 20 bucăți pentru toate cele 4 sesiuni, SRA3, big dublu de 10mm, buzunar 
interior cu big dublu de 10mm aplicat prin lipire, MP 300gr/mp lucios, 4x0CMYK. 
Layoutul va fi furnizat de Beneficiar. 

- Materiale curs: 50 coli A4 MP 90gr/mp, 4+4CMYK, print față-verso; layout-ul va fi 
furnizat de Beneficiar. 

- Listă de prezență” 
Prin urmare cantitatea menționată este valabilă pentru toate cele 4 sesiuni.  
 
Coordonator proiect WP2     Coordonator Achizitii WP2, 
Adelaide Katerine Tarpan                                    Ana-Maria Duca 
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