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Nr. de înreg. 188 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. 186 E / 26.01.2015 ora 14:09, facem următoarele precizări: 
 

Referitor la solicitările: 
Întrebare 1: ”Formatul brosurii este format finit (inchis)?”. 
Răspuns întrebare 1: 
Conform Caietului de sarcini paragraful ”B. Cerinţe minimale pentru operatorii 
economici” pct. ”Specificații tehnice minimale” se menționează:  

- ” Format: 180 x 180 mm 
- Număr pagini / broșură (exemplar): 12 (4 coperte + 8 pagini la interior) 
- Hârtie: copertă 200 gr/mp, 4+0 CMYK; interior 120 gr/mp, 4+4 CMYK 
- Sistem de prindere/legare: prindere cu 2 capse”. 

Prin urmare confirmăm că formatul broșurii este finit (închis). 
 
Întrebare 2: ”Sunt necesare si servicii de traducere, grafica/machetare si distributie 
(in caz afirmativ in cate locatii) pentru produsele respective?” 
Răspuns întrebare 2: 
Conform Caietului de sarcini paragraful ”B. Cerinţe minimale pentru operatorii 
economici” pct. ”Specificații tehnice minimale” nu sunt solicitate și servicii de 
traducere. De asemenea, se menționează:  

- ”Layout-ul și conținutul vor fi puse la dispoziție de către Achizitor. 
- Livrare: se va face la sediul Achizitorului”. 

Prin urmare confirmăm că livrarea se va face într-o singură locație. 
 

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


  

 

 

 
Fundația Romanian Angel Appeal 

 

Str. Rodiei nr. 52, sector 3, cod 030956, București, Tel: +40.21.323.68.68, Fax: +40.21.323.24.90,  

E-mail: office@raa.ro 
 

 

 

2 

Raspuns solicitare clarificari Versiunea 1 / 04.12.2014 / A.Duca_RAA 

Întrebare 3: ”Cate machete sunt? Cate modele de brosuri se doresc a fi tiparite 
(doar doua modele-o varianta in limba romana si alta in limba engleza)?” 
Răspuns întrebare 3: 
Conform Caietului de sarcini paragraful ”B. Cerinţe minimale pentru operatorii 
economici” se menționează ”Cantitate: 1500 broșuri din care 1300 broșuri în limba 
română și 200 broșuri în limba engleză”. Prin urmare se solicită o broșură în limba 
română și o broșură în limba engleză. Pentru ambele versiuni Achizitorul va pune la 
dispoziție layout-ul.  
 
Coordonator comunicare si relații publice WP8    Manager Achizitii, 
Costinela Caraene                                      Ana-Maria Duca 
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