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RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI primite in cadrul procedurii de achizitie 

directa de:  Servicii de realizare a unei campanii de informare, educare si comunicare in 

domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice, procedura publicata in SEAP in data de 

16.02.2016, cu anuntul nr. 28924 

in cadrul proiectului ”IMBUNATATIREA SERVICIILOR ACORDATE IN DOMENIUL 

HEMATOLOGIEI  SI ONCOLOGIEI PEDIATRICE IN ROMANIA, PRIN ACHIZITIA DE BUNURI, 

SERVICII SI LUCRARI DE SPECIALITATE” 

  

In urma publicarii anuntului voluntar de achizitionare a serviciilor identificate mai sus, s-au 

primit intrebari pentru care s-au formulat urmatoarele raspunsuri: 

 

Solicitare 1: 

  

„Prin prezenta adresa va solicitam mandat de reprezentare pentru spatiul TV. 

In absenta acestuia nu se pot obtine oferte de pret pentru achizitie spatiu publicitate TV 

conform legii in vigoare.” 

 

Raspuns 1: 

 

Va atasam prezentei, mandatul solicitat. 
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MANDAT 

 

 

 

Având în vedere prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002,  

 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Louis Turcanu”, cu sediul in Timisoara, Str.Iosif 
Nemoianu nr.2, 300011, judetul Timis, Tel 0256.201.976, Fax 0256.201.975, e-mail: 
secretariat@spitalcopiitm.ro, achizitiiturcanu@yahoo.com, cod fiscal 4548538, cont IBAN 
RO45TREZ24F660601201100X, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, reprezentanta 
prin Dr. Ovidiu ADAM - Manager în calitate de BENEFICIAR, 
 
Mandatează pe 

SC …………………………………. SRL, cu sediul în ………………………………., JUD. ………………………, COD 

POSTAL …………………….., inregistrata la Registrul   Comertului  sub   nr.   …………………..,   cod   fiscal     

………………………..,    telefon …………………….., cont   bancar ………………………….. DESCHIS LA 

TREZORERIA ………………………., reprezentată prin ………………………, având funcția de 

…………………………….. în calitate de OFERTANT  în cadrul procedurii de achiziție directa de Servicii 

de realizare a unei campanii de informare, educare si comunicare in domeniul hematologiei si 

oncologiei pediatice  

să solicite oferte de preț pentru servicii de publicitate. 

Ofertantul se angajează ca prețurile propuse de dvs. vor fi prezentate în condițiile art. 291 din 

Legea Audiovizualului în oferta pe care o va depune în cadrul procedurii de achiziție a 

serviciilor de publicitate care fac obiectul prezentului mandat. 

 

 

BENEFICIAR,  

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Louis Turcanu” 

                                                                

 

 

 

mailto:achizitiiturcanu@yahoo.com


 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara 

 

Solicitare 2: 

“As dori sa va rog sa imi trimiteti si acel document in care este precizata valoarea estimata 

pentru fiecare achizitie in parte si, desigur, daca mai exista si alte documente si/sau 

raspunsuri la clarificari.” 

 

Raspuns 2: 

Va comunicam ca nu exista un alt document in care sa fie precizata valoarea estimata 

pentru fiecare achizitie in parte in afara de Caietul de sarcini transmis. 

Raspunsurile la toate solicitarile de clarificari sunt postate pe site-ul institutiei: 

http://www.spital-copii-timisoara.info, sectiunea Proiect RO 19.11" 

 

http://www.spital-copii-timisoara.info/

