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Nr. de înreg. 187 I / 26.01.2015 
 
Ref. Solicitări clarificări transmis în data de 26.01.2015 
 
 

RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI 
- Procedura de achiziție servicii de tipărire broșură 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 în data de 26.01.2015 înregistrat 
la RAA sub nr. 184 E / 26.01.2015 ora 13:08, facem următoarele precizări: 
 

Referitor la solicitările: 
Întrebare 1: ”Va rugam sa ne confirmati ca Operatorul Economic declarat castigator 
este responsabil doar de tiparirea brosurii si sa ne confirmati ca layout-urile finale 
pentru imprimare (atat brosura in limba romana, cat si pentru brosura in limba 
engleza) vor fi transmise de catre Autoritatea Contractanta”. 
Răspuns întrebare 1: 
Conform Caietului de sarcini paragraful ”B. Cerinţe minimale pentru operatorii 
economici” pct. ”Specificații tehnice minimale” se menționează: ”Layout-ul și 
conținutul vor fi puse la dispoziție de către Achizitor”. 
 
Întrebare 2: ”Va rugam sa ne confirmati ca tiparirea celor 1500 de brosuri (1300 buc 
in limba romana si 200 buc in limba engleza) se va face intr-o singura transa (in 
cadrul unei singure comenzi)”. 
Răspuns întrebare 2: 
Confirmăm că tipărirea celor 1500 broșuri din care 1300 bucăți în limba română și 
200 în limba engleză se va face într-o singură tranșă.  
 
Întrebare 3: ”Va rugam sa ne confirmati ca livrarea tuturor celor 1500 de brosuri se 
va face intr-o singura transa si la o singura adresa, respectiv la sediul Achizitorului”. 
 
 

https://webmail.raa.ro/owa/redir.aspx?C=c321b076729f41948cc2f33212bf08aa&URL=mailto%3aoffice%40raa.ro
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Răspuns întrebare 3: 
Conform Caietului de sarcini paragraful ”B. Cerinţe minimale pentru operatorii 
economici” pct. ”Specificații tehnice minimale” se menționează ”Livrare: se va face la 
sediul Achizitorului”. Confirmăm de asemenea că livrarea se va face într-o singură 
tranșă.  
 
Coordonator comunicare si relații publice WP8    Manager Achizitii, 
Costinela Caraene                                      Ana-Maria Duca 
 

https://webmail.raa.ro/owa/redir.aspx?C=c321b076729f41948cc2f33212bf08aa&URL=mailto%3aoffice%40raa.ro
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