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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 
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RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICARE 

 

 

În atenția operatorilor economici interesați  

cu privire la întrebările d-voastră de clarificare, vă comunicăm următoarele 

răspunsuri: 

1) “gramajul garniturii felului principal”?  

Răspuns:  

Gramajul garniturii felului de bază trebuie să fie de 140 grame, produs finit. 

2) “gramajul de carne solicitat de dumneavoastra este in crud sau finit?” 

Răspuns:  

Gramajul de carne solicitat este în crud. Produsul finit trebuie să aibă 80 

grame. 

3) “gramajul desertului” 

Răspuns:  

Gramajul va fi de 60 grame/ porție. 

4) “referitor la paine, apare o mentiune de paine (alba/ neagra). Ne puteti 

transmite mai multe informatii, va rugam?” 

Răspuns:  

Se solicită pâine albă sau neagră/integrală în gramaj de 50 grame per porție. 

5) “apare mentiune si despre desert, dar si despre fruct/ gustare dulce.  

Doriti si desert si fruct/ gustare dulce?” 

Răspuns:  

Da, se doreste și desert și fruct/gustare dulce, acestea din urmă oferite 

alternativ. Astfel în unele zile copii vor primi fruct, în alte zile vor primi o 

gustare dulce preparată în casă sau nu. 
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6) “Ora de livrare a mesei” 

Răspuns: ora 12:30-13.00/ Se va agrea cu firma declarată câștigătoare 

 

7) “doriti ca masa sa fie distribuita eleviilor de catre un reprezentant al prestatorului??” 

Răspuns: Nu. Produsele vor fi predate unui reprezentat al școlii și acesta se va ocupa de 

distribuirea porțiilor. 

 

8) “in cererea de oferta apar mentiuni si despre pahare de apa si despre filme de animatie. Este o 

eroare?” 

Răspuns: Da, a fost o eroare de redactare. 

 

Detalii suplimentare: 

A) Gramajul salatei va fi de 75 grame / portie. 

 

Cu stimă, 

Mariana Bratosin 

 

 

 


