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Fundaţia Romanian Angel Appeal –
Apelul Îngerului Român 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

DECIZIE ANULARE ACHIZIȚIE

În conformitate cu reglementările cuprinse în Manualul Operațional de
Achiziții, aplicabile pentru achizițiile finanțate de Fondului Global de Luptă
Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul ROU-T-MOH 1762
în cadrul proiectului ”Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind
controlul tuberculozei în România”, Fundația Romanian Angel Appeal
anulează procedura de achiziție privind Furnizarea, livrarea, instalarea și
punerea în funcțiune mașini de spălat rufe cu uscător – cantitate 4 buc.
Procedura de achiziție se anulează ca urmare a depunerii unei singure oferte,
considerată inacceptabilă din următoarele considerente:
-

Documente de eligibilitate solicitate nu au fost transmise.

- Au fost ofertate doar furnizarea și livrarea produselor, nu și instalarea și
punerea în funcțiune.
Procedura se anulează, achiziţia urmând a se relua.
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