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Fundaţia Romanian Angel Appeal 
(RAA) acţionează pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii copiilor şi tinerilor 
afectaţi de boli cronice cu risc de 
discriminare şi excludere socială. 
 
 
 
Principalele arii de activitate şi 
expertiză: 
  

 Servicii directe multidisciplinare 
adresate persoanelor în dificultate 

 

 Programe destinate sănătăţii femeii şi 
copilului 

 

 Dezvoltarea iniţiativelor de implicare 
socială a tinerilor aparţinând 
grupurilor vulnerabile  

 

 Consultanţă şi formare profesională 
la distanţă şi în regim rezidenţial, 
pentru: 

o servicii medicale, de 
asistenţă socială şi 
psihologică 

o îmbunătăţirea 
competenţelor copiilor, 
tinerilor şi adulţilor 
aparţinând unor grupuri 
vulnerabile 
 

 Asistenţă tehnică de implementare; 
Monitorizare şi Evaluare tehnică şi 
financiară a programelor de control a 
epidemiilor cu impact major asupra 
populaţiei (HIV/SIDA, Tuberculoză).  
 
 

CIF: 7274690 
 
 
Adresa de corespondenţă: 
Strada Rodiei Nr. 52  •  Sector 3  •    
Bucureşti  •  030956  •  România 
Tel 021 323 68 68  •  Fax 021 323 24  90 
office@raa.ro 
 
 
 
Fondatori (1991):   
OLIVIA HARRISON  •  ELTON JOHN  •   
BARBARA BACH STARKEY  •  YOKO 
ONO  •  LINDA McCARTNEY 
 
Fondator şi partener (1997):  
FONDAZIONE FRANCO MOSCHINO  
 
 
 
HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 531 
(28•08•1991) TRIBUNALUL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 
JUDECĂTORIA SECTOR 1 

 
 
 

Fundaţia RAA a 
implementat şi 
certificat sistemul 
de management al 
calităţii conform 
standardului  
EN ISO 9001:2008    

 
 

 

 

Errată la cererea de ofertă achiziție prezervative 

 

Fundația Romanian Angel Appeal publică prezenta errată la cererea de ofertă 
achiziție prezervative, grantul finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva 
HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei – NFWM (New Funding Model). Urmare a 
consultării cu Sub-Recipientul ARAS și a experrților și recomandărilor Organizației 
Mondiale a Sănătății și UNFPA (United Nations Population Fund) se modifică 
specificațiile tehnice pentru achiziția de prezervative din cadrul proiectului 
implementat de ARAS, după cum urmează:  

 Forma de prezentare: bucata; infoliata individual;  

 Material: cauciuc natural, suprafata neteda;  

 Model: rezervor in capat, lubrifiat cu fluid siliconic (exclus lubrifiant pe baza 
de ulei)  

 Cantitate lubrifiant: 550  +/- 150 g  

 Dimensiuni: Latime: 53 +/- 2 mm;  

 Lungime:  minim 180  mm;  

 Grosime: 0.065 +/- 0.015 mm;  

 Presiunea admisa pentru volumul interior: min. 1 kPa;  

 Volum pana la rupere: min.  18 dm3  

Se republică anexa 1 la cererea de ofertă și se prelungește termenul de depunere 
al ofertelor până în data de 25.08.2015, ora locală 10:00.  

Prezenta errată se publică pe web site www.raa.ro/achizitii și se va transmite și 
tuturor operatorilor economici ce și-au prezentat interesul pentru achiziția de 
prezervative.  

 

Fundația Romanian Angel Appeal 

Manager Achiziții, Ana-Maria Duca 

 

Data: 19.08.2015 
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