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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: 6786 I / 28.10.2015 

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 urmatoarele raspunsuri: 

- Testele rapide pentru detecta HIV, HVB, HVC sunt din sange integral. 

- Prin consumabile de sanatate se intelege: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

produs 

Caracteristici produs UM Cantitate 

1 Plasturi Dimensiune:10cm/6cm 

Plasture format din emplastru 

textil adeziv pe care este aplicata 

o banda de tifon imbibata cu 

solutie de rivanol. Cutie min 20 

buc, ideal 100-150 buc. Folii a 

cate 5-10 plasturi 

Buc 18000 

2 Leucoplast 

rola 

Dimensiune: latime x lungime: 

1.25cm x 5m sau 2.50cm x 5m 

sau  5.00cm x 5m -  in functie de 

nevoi se va preciza cantitatea din 

fiecare marime la momentul 

transmiterii comenzii 

Buc 1080 

3 Fasa 

STERILA 

tifon 

Dimensiune: 10cm/10m Buc 720 

4 Fasa 

STERILA 

tifon 

Dimensiune: 10cm/5m Buc 1440 

5 Comprese 

sterile 

Pachet: comprese sterile 

(bumbac), 6-10 comprese x 8 

pliuri (straturi) per pachet; 

dimensiuni 10cm x 8cm; ambalat 

individual 

Pachet 300 

6 Apa 

oxigenata 

Cantitate: 200 ml Sticla 1440 

7 Apa 

oxigenata 

Cantitate: 500 ml Sticla 144 

8 Betadina Cantitate: 200 ml Sticla 900 

9 Betadina Cantitate: 500 ml Sticla 72 

10 Manusi Manusi examinare (nesterile, 

nepudrate), marimi S/M/L - 100 

buc/cutie - in functie de nevoi se 

va preciza cantitatea din fiecare 

marime la momentul transmiterii 

comenzii 

Cutie 30 

11 Dezinfectant Dezinfectant  de uz medical 

pentru maini si piele (digluconat 

de clorhexidina, propanol); 

eficace impotriva bacteriilor(Tb, 

MRSA, VRE), fungilor, 

virusurilor, inclusiv HVB, HCV, 

Flacon 24 
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Nr. 

Crt. 

Denumire 

produs 

Caracteristici produs UM Cantitate 

HIV, polio, herpes simplex, 

adeno, rota noro si vaccinia; 

flacon de 1 l 

 

12 Masti Ambalare: cutie/100 buc; masca 

CHIRURGICALA 3 pliuri, 3 

straturi, cu elastic care 

indeplineste standardele 

EN14683:2005  (se va anexa 

cerificatul in copie certificate pe 

proprie raspundere “conform cu 

originalul”) Tip II sau Tip IIR 

Cutie 18 

13 Masti 

protectie 

respiratorie 

Cu valva, protectie impotriva 

microorganismelor patogene 

Buc  1680 

14 Truse de 

mica 

chirurgie  

(pensa 

anatomica, 

pensa 

chirurgicala, 

bisturiu, 

port-ac 

(Mathieu 

sau 

echivalent), 

ace 

chirugicale) 

Componenta: Bisturiu monobloc ; 

Pensa anatomica; Pensa 

chirurgicala; Port-ac Mathieu ( 

material tip inox  

japonez (Raydent, sau echivalent), 

14 cm ); Ace chirurgicale (  inox 

japonez, set 10 bucati); Cutie 

instrumentar (inox, 180x80x40 

mm) 

Buc  6 

15 Foarfeca cu 

varf bont 

Foarfeca chirurgicala curba, varf 

bont , inox, dimensiuni 11 cm /13 

cm/14,5 cm  - in functie de nevoi 

se va preciza cantitatea din fiecare 

marime la momentul transmiterii 

comenzii 

Buc  6 

16 Penseta Penseta sterila de plastic cu 

lungimea de 13 cm; de obicei 100 

buc/cutie 

Cutie  10 

17 Dispozitiv 

respiratie 

gura la gura 

Dispozitiv de unica folosinta, cu 

valva din PVC; anti-retur si foaie 

de protectie faciala din PVC, 

netoxica 

Buc  6 

18 Recipienti 

seringi 

- Recipient din material 

plastic rigid 

(polipropilena) cu 

posibilitate de inchidere 

temporara si definitive 

- Forma:  cilindru 

- Capacitate:  6 l 

- Culoare galbena; 

- Capacul  prevazut cu 

sistem de inchidere 

definitiva pentru 

reducerea posibilitatii de 

contaminare a 

personalului care 

manipuleaza deseurile 

- Sistem de inchidere 

definitiva culoare rosie 

- Odata inchis definitiv, 

Buc  800 
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Crt. 

Denumire 

produs 

Caracteristici produs UM Cantitate 

recipientul este distrus 

prin incinerare (marcaj pe 

ambalaj). In urma acestui 

proces nu rezulta deseuri 

toxice 

- Etichetat conform 

Ordinului MS nr. 

219/2002 

- Inscritionat cu: 

 pictograma 

"Risc Biologic" 

, 

 linia de marcare 

a nivelului 

maxim de 

umplere , 

 unitatea sanitara 

care a folosit 

recipientul , 

 persoana 

desemnata 

responsabila cu 

manipularea, 

 data umplerii 

definitive, 

 Instructiuni de 

ambalare si 

utilizare 

 

 

Cu stima,  

Mariana Bratosin, Ofiter Achizitii  

 

 


