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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  
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Nr. de înreg. RAA 855 i /26.05.2022 

Ref: Achiziție Servicii de cursuri de limba romană pentru vorbitori de limba 

ucraineană în vederea creșterii șanselor de integrare și facilitării accesului la 

servicii pe perioada șederii în România, finanțate prin UNICEF – „Learning 

is HOPE”. 

 

Răspuns solicitare clarificări 

În urma solicitărilor de clarificări primite pentru procedura mai sus menționată, 

vă aducem la cunoștiință următoarele: 

Întrebarea 1 

“Politica ...... este ca plata  cursurilor sa se faca jumatate in avans si jumate la 

mijlocul modulului de curs, pentru a ne putea plati profesorii in timpul 

cursului. Avand in vedere acest aspect, va rugam sa mentionati daca puteti face 

o derograre privind modalitatea de plata, pentru a putea sa ne depunem oferta. 

Va rugam sa ne transmiteti si un formular al procesului verbal de receptie a 

cursurilor, avand in vedere ca in baza acestuia specificati ca  se va face plata” 

Răspuns 1 

Finanțatorul nu acceptă plăți în avans. 

Pentru această procedură de achiziție plățile se vor face lunar, în baza facturilor 

emise și în baza proceselor verbale de recepție a serviciilor prestate, semnate 

și acceptate de achizitor . Procesele verbale de recepție trebuie sa conțină 

numărul de ore de curs prestate și numărul de beneficiari (grupe/nr. copii). 

Formularul pentru procesul verbal de recepție a serviciilor prestate va fi pus la 

dispoziția operatorului economic declarat câștigător. 

 

Întrebarea 2 

“Va rugam sa mentionati numarul copiilor in grupa pentru fiecare categorie de 

varasta, acesta nu este mentionat in ultima rectificare  ( cursuri pt. 3 grupe ) ” 

Răspuns 2 

• categoria 10-18 ani: 1 grupă, 12 copii, toți de 12 ani 

• categoria 5-9 ani: 2 grupe de câte 6-8 copii, de 5-7 ani 

 

Mariana Bratosin,  

Expert Achiziții 

 


