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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    

 
 

 

     

 

 

 Nr. Înreg RAA: 6759 I / 27.10.2015 

Raspuns solicitare clarificare 

 

Cu privire la solicitarile de clarificari primite de Fundatia Romanian Angel 

Appel pentru procedura de achizitie teste rapide detectie HIV, HVC, HVB si 

alte consumabile de sanatate necesare in cadrul proiectului de harm-reduction 

implementant de ARAS, cu finantare de la Fondul Global de Lupta Impotriva 

HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Grantul TB NFM (New Funding 

Model), formulam urmatorul raspuns: 

- pentru potentialii ofertantii care nu au posibilitatea de a calcula 

echivalentul in euro al ofertei la cursul InforEuro aferent lunii noiembrie 

se accepta calcularea ofertei la cursul InforEuro aferent lunii octombrie. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a evalua ofertele tinand seama doar de 

ofertele in lei. 

 

 

Cu stima,  

Mariana Bratosin, Ofiter Achizitii  

 

 


