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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.

RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICARE

Principalele arii de activitate şi
expertiză:

Stimata Doamnă,

• Servicii directe multidisciplinare
adresate persoanelor în dificultate

cu privire la întrebările d-voastra de clarificare, va comunicăm următoarele
răspunsuri:

• 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).

1) ” gramajul garniturii felului de baza”?
Răspuns:
Gramajul garniturii felului de baza trebuie sa fie de 140 grame, produs finit.

2) ” gramajul felului de baza cald. Ati solicitat "(preparat termic carne de
pui si/sau vita; si/sau porc si/sau peste in cantitate de 150-200 g/portie)".
Răspuns:
Gramajul felului de baza cald trebuie sa fie de 80 grame, produs finit.
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3) “intervalul de livrare mancare; va rugam transmiteti un interval de
livrare mancare”
Răspuns: ora 12:00

4) “scoala de vara se va desfasura in zilele lucratoare (luni - vineri)?”
Răspuns: Da, scoala de vara va avea program de luni pana vineri.

5) “in Anexa 1, la rubrica Transportul hranei apare mentiunea ca prestatorul
va livra si pahare de unica folosinta. Doriti si pahare de unica folosinta? Daca
da, un pahar pentru copil/ zi?”
Răspuns: Nu, a fost o eroare de redactare.

6) “in Anexa 1, la rubrica Mentiuni apare "Toate drepturile patrimoniale de autor asupra celor 6
filme de animație în toate variantele (intermediară și finală) se vor transfera către Fundația
Romanian Angel Appeal- Apelul Îngerului Român." Va rugam clarificati”
Răspuns: Nu este necesar, a fost o eroare de redactare.

Detalii suplimentare:
A) Gramajul salatei va fi de 75 grame / portie.
B) Gramajul desertului va fi de 60 grame/ portie.

Cu stimă,
Mariana Bratosin
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